
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/79/2019 Kraków, dn. 9 maja 2019r.

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

dot. budowy ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz
Jasnogórskiej, Odcinek przy włączeniu do ul. Włościańskiej. Km ok. 0+630.

Szanowny Panie Prezydencie, 

na  podstawie  art.  249.  kpa   przekazujemy  Panu  Prezydentowi  wystąpienie,  które  przesłał  do
Stowarzyszenia Pan JK [@]

Wnosimy o zajęcie się sprawą we wszystkich poruszanych aspektach oraz poinformowanie naszego
Stowarzyszenia o przebiegu sprawy, oraz o zawiadomienie nas o sposobie załatwienia wystąpienia.

Przekazywane wystąpienie

Dotyczy: Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz
Jasnogórskiej, Odcinek przy włączeniu do ul. Włościańskiej. Km ok. 0+630.

Zwracam  się  do  Was  z  kilkoma  uwagami  dotyczącymi  poprawy  bezpieczeństwa
rowerzystów na budowanej ścieżce.

1.  Niebezpieczne  skrzyżowanie  ulic  Juliusza  Lea  i  Włościańskiej.  Samochody  jadące  ulicą
Lea od miasta ,jest tam odcinek jezdni gruntowej, nie zwalniają i nie przepuszczają rowerzystów
jadących ulicą Włościańską, a powinni.

Zgodnie z Kodeksem Drogowym powinni powinni
stosować się do przepisu o włączaniu się do ruchu (Art. 17.1 pkt 2). Jest tam ograniczona
widoczność i już doszło parę razy do niebezpiecznych sytuacji. Niektórzy kierowcy nawet
wjeżdżają na ścieżkę, jadą wzdłuż ulicy Armii Krajowej i przez trawnik włączają się do ruchu
(załącznik nr 3 i 4). 

Ustawienie lustra (Zalecane przez ZIKiT w uwagach do audytu z dn.
26.04.2018) na rogu naprzeciw ulicy Włościańskiej poprawia zdecydowanie bezpieczeństwo dla
jadących od ulicy Armii Krajowej. W celu poprawy bezpieczeństwa proponowałbym ustawienie
dodatkowo na ulicy Juliusza Lea przed skrzyżowaniem z ulicą Włościańską znaków: B-20, C-5, T-
22 (Załącznik nr 1). 

Drugą sprawą jest przejeżdżanie samochodów z ulicy Włościańskiej w ulicę
Lea. Projektant przewidział zamknięcie ulicy Włościańskiej słupkiem U-12c na środku ścieżki w
odległości 1.5 m od krawędzi z prawej strony. Natomiast po lewej stronie zostało więcej miejsca
(ok 2.5 m) przez wybudowanie drenażu przykrytego płytami ażurowymi. Zostawienie takiego
wolnego miejsca będzie wykorzystywane przez kierowców do przejeżdżania do ulicy Lea a
spotkanie tam z rowerzystą może być bardzo niebezpieczne. 
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Proponowałbym postawienie dodatkowo z lewej strony słupka U-12c tak jak na rysunku. (zał. nr1).

2. Równie niebezpieczny dla rowerzystów jest wyjazd z posesji przy ulicy Włościańskiej 18.

Brak widoczności w kierunku ulicy Lea powoduje, że kierowca wyjeżdżający z posesji nie widzi
nadjeżdżających szybko rowerzystów i pieszych. Praktycznie potrzebna jest pomoc drugiej osoby a
nie jest zawsze możliwe. 

Zdecydowanie  zwiększyłoby  bezpieczeństwo  ustawienie  lustra  U-18a  w
km  0+662.52  naprzeciw  bramy  przesuwnej  posesji  ul.  Włościańska  18  (zał.  nr  2).
Zwracam się do Was z tym problemem, gdyż jako prężna Organizacja, dbająca o bezpieczeństwo,
macie większe doświadczenie i siłę przebicia w załatwianiu takich spraw.

JK

załącznik nr 1. mapa rower1a.jpg

Strona 2 z 5
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, 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

załącznik nr 2. mapa rower2.jpg

załącznik nr 3 i 4 zdjęcia 
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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), która 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

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a

Strona 5 z 5
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl

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

https://kmr.org.pl/

