
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/73/2019 Kraków, dn. 24 kwietnia 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

dot.  awarii sygnalizacji świetlnej na ul. Zakopiańskiej

Szanowny Panie Prezydencie, 

w  związku  z  korespondencją  otrzymaną  od  mieszkańca  Krakowa,  na  podstawie  art.  31.  kpa,
z uwagi na interes społeczny, zwracamy się z wnioskiem o uznanie naszego Stowarzyszenia za
stronę w sprawie zainicjowanej przez Pana MO dnia 24 kwietnia 2019 roku e-mailem przesłanym
na  adresy  e-mail:  bk.umk@um,   sekretariat@trasalagiewnicka,  sekretariat@zdmk,  prezydent@,
sekretariatdt@ztp, zarzad@, w którym zgłoszono:

1. nieprawidłowości w działaniu sygnalizacji świetlnej na wysokości przystanku Łagiewniki
ZUS, 

2. bierność  urzędników  miejskich  w  zakresie  kontroli  nad  prawidłowością  działania
sygnalizacji w tym miejscu, jak również 

3. niebezpieczeństwo  sprowadzane  na  niechronionych  uczestników  ruchu  w  związku
z niesprawną sygnalizacją świetlną.

Załączamy zdjęcie i korespondencję przesłane przez mieszkańca do wiadomości Stowarzyszenia.

Jednocześnie wnoszę o informowanie Stowarzyszenia o sposobie załatwienia skargi mieszkańca.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), w formie zgodnej z  

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania  
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, co   
umożliwi jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Temat: kolejna awaria sygnalizacji na ul. Zakopiańskiej na wys. przystanku Łagiewniki ZUS

Data: Wed, 24 Apr 2019 11:13:45 +0200

Nadawca: mo

Adresat: bk, sekretariat zdmk, sekretariat tłsa, sekretariat ztp

CC: prezydent

Dzień dobry,

znowu szkodzona jest sygnalizacja świetlna na ul. Zakopiańskiej na wys. przystanku Łagiewniki
ZUS. Proszę o naprawę sygnalizacji oraz informację, jak to możliwe, że nikt ze strony wykonawcy
oraz inwestora nie wychwycił tego problemu?

1. Po naciśnięciu przycisku nie zapalają się lampki na przyciskach wskazujące, że naciśnięcie
zostało  zauważone  przez  system,  wobec  czego  w ogóle  nie  wiadomo,  czy  sygnalizacja
działa.

2. światło  czerwone  dla  pieszych  świeci  się  nawet  powyżej  3  minut  wobec  czego  piesi
wchodzą na czerwonym na jezdnię (nie dziwne, bo spieszą się na tramwaj jeżdżący co 15
minut!), a nawet niektórzy kierowcy sami z siebie zatrzymują się żeby przepuścić pieszych. 

Proszę o informację zwrotną na temat podjętych działań.
MO
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