
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/56/2019/MIN Kraków, dn. 30 maja 2019r.

Ministerstwo Infrastruktury
ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

SKARGA
dot. niezgodnego z Rozporządzeniem oznakowania drogi dla rowerów (DDR) 

przy hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie i przewlekłości działania krakowskich urzędników 
w przedmiotowej sprawie trwającej już od roku

Szanowny Panie Ministrze!

Dnia 3 czerwca 2018 roku zwróciliśmy się do Prezydenta Miasta Krakowa o poprawę wykonanego
oznakowania poziomego DDR przy hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie. Wykonane w maju
2018 roku oznakowanie poziome jest niezgodne z Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz
Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  31  lipca  2002  r.  w  sprawie  znaków  i  sygnałów
drogowych (Dz.U. 2002 nr 170. poz. 1393) wraz z późniejszymi zmianami. 

W odpowiedzi z dnia 4 lipca 2018 roku, Prezydent Miasta Krakowa poinformował,  że  „trwają
starania” by oznakowanie poprawić.

Oznakowanie nie zostało jednak poprawione do dzisiaj.

Do  dnia  dzisiejszego  Prezydent  Miasta  Krakowa  (PMK)  oraz  podlegli  mu  urzędnicy,  mimo
świadomości złamania rozporządzenia, nie podjęli działań mających na celu poprawę oznakowania.
Z nieoficjalnych  informacji  wynika,  że  krakowscy  urzędnicy  podejmują  pozorowane  działania,
wymieniają się wewnętrznie korespondencją niczym „gorącym kartoflem” jednak nic z tego nie
wynika,  a  zapisy rozporządzenia wciąż – od roku !  -  nie  są respektowane w tym miejscu,
a oznakowanie, od początku wykonane niezgodnie z prawem, nie zostało poprawione.

Prosimy o rozpatrzenie skargi, ustalenia osób winnych zatwierdzenia organizacji ruchu niezgodnej
z  Rozporządzeniem w przedmiotowym miejscu i  wyciągnięcie  konsekwencji  służbowych  oraz
zobowiązanie Prezydenta Miasta Krakowa do pilnej poprawy oznakowania.

Poniżej załączamy dokumentację fotograficzną wykonaną dnia 2019-04-09.

Proszę mnie informować o ustaleniach i podjętych działaniach.

Załączniki:
• wniosek do Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 2019-06-03 

plik:  69_2018 -  Oznakowanie drogi dla rowerow przy hotelu BiB na ul. Monte Cassino
w Krakowie.pdf

• odpowiedź na wniosek  - plik: Odp_na_69_2018.pdf
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi negatywnej 

na dany punkt lub podpunkt proszę podać uzasadnienie oraz podstawę prawną przedstawionego stanowiska. 
• 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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