
 

 
 

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, 
www.kmr.org.pl,  e-mail: zarzad@kmr.org.pl 

NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516, mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078 

Stowarzyszenie 
Kraków Miastem Rowerów 
 
 
 

Kraków, dnia 30 kwietnia 2019 roku 

Znak sprawy: KMR/ 78 / 2019 

 

Prezydent Miasta Krakowa 

31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

 

dotyczy: ul. LWOWSKA – nielegalne parkowanie na chodniku, blokowanie stojaków 

rowerowych. Wniosek o montaż słupków przeciwdziałających łamaniu prawa 

przez kierowców samochodów 

 

Szanowny Panie Prezydencie! 

 

Wnioskowane miejsce: ulica Lwowska, w rejonie posesji nr 1 / kamienicy przylegającej 

w narożniku: od strony północnej do ul. Lwowskiej, a od strony południowej do ul. Na Zjeździe (na 

wysokości pl. Bohaterów Getta). 

 

 

Miejsce, którego dotyczy niniejszy wniosek, prezentujemy na poniższej mapce sytuacyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wnioskowanym miejscu na rogu ulicy Lwowskiej nr 1 i ulicy Na Zjeździe na chodniku 

na wysokości lokalu o nazwie „Zielonym do góry” odbywa się notoryczne nielegalne parkowanie 

samochodów, jak na załączonych zdjęciach. 
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W miejscu tym obowiązuje zakaz zatrzymywania się,, ponadto zostały ustawione stojaki 

rowerowe, które oprócz swojej oczywistej funkcji, miały również za zadanie wyeliminować 

bezprawny postój pojazdów w tym miejscu. 

 

 

Niestety, obserwujemy notoryczne łamanie prawa przez kierowców wjeżdżających po 

chodniku i parkujących w tym miejscu bardzo często w taki sposób, że zastawiane są stojaki 

rowerowe i chodnik.  

W ten sposób odbierana jest również przestrzeń przeznaczona dla pieszych. Kierowcy 

parkujący w tym miejscu nielegalnie, w ten sposób także unikają opłat w strefie płatnego 

parkowania, co uszczupla budżet miasta Krakowa. Niestety, brak jest jakiejkolwiek reakcji ze 

strony służb miejskich. 

 

Zdjęcie nr 1 – z dnia 29.01.2019 roku: 

 
 

Zdjęcie nr 2 – z dnia 19.03.2019 roku: 
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Zdjęcia nr 3, 4, 5 – z dnia 21.03.2019 roku: 
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Zdjęcie nr 6 – z dnia 09.04.2019 roku: 

 
 

W związku z tym, wnosimy o podjęcie działań i wprowadzenie rozwiązań eliminujących 

możliwość fizycznego wjazdu i postoju pojazdów w tym miejscu.  

Wnioskujemy o zmianę organizacji ruchu polegającą montażu słupków blokujących U-12c 

na ciągu pieszym, w taki sposób, aby nie było możliwości fizycznego wjazdu na chodnik 

i parkowania w obrębie stojaka z żadnej strony (ani od ul. Lwowskiej ani od ul. Na Zjeździe). 

Dodajemy, że w rejonie pl. Bohaterów Getta, z uwagi na zabytkowy charakter tego miejsca, są 

również stosowane stylowe słupki miejskie w ciemnym kolorze (jak np. na powyższych zdjęciach 

nr 3-5). Zamiast słupków U-12c można zatem zastosować alternatywnie takie stylowe słupki.  

 

Informacje dotyczące 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), który umożliwi jego odczytanie 

również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku. 

 W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi 

negatywnej na dany punkt lub podpunkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska. 

 Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 

prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl 

 

Z poważaniem, 

Za Zarząd Stowarzyszenia, 

 

Łukasz Krzysztof Chruścicki 
/podpisano elektronicznie/ 

 
Otrzymują: 

1) Adresat 

2) aa. / KMR 

 

 

Oświadczenie. 
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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.). 
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