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Znak sprawy: KMR/135/2019 Kraków, dn. 9 lipca 2019r.

Centrum Unijnych Projektów Transportowych 
Plac Europejski 2, 00-844 Warszawa

SKARGA

dot. nieprawidłowości przy realizacji inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych pn
„Budowa linii tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” w zakresie bezpieczeństwa

niechronionych uczestników ruchu na ul. Zakopiańskiej 
i organizacji ruchu dyskryminującej potrzeby rowerzystów

Szanowni Państwo! 

W związku  z  realizacją  inwestycji  współfinansowanej  ze  środków  unijnych  pn  „Budowa  linii
tramwajowej wzdłuż Trasy Łagiewnickiej” oraz w związku z licznymi wystąpieniami kierowanymi
do naszego Stowarzyszenia przez mieszkańców Krakowa 16 stycznia 2019 roku skierowaliśmy do
Prezydenta  Miasta  Krakowa  (PMK)  wniosek  numer  KMR/8/2019,  w  którym  wnosiliśmy
o wyznaczenie  przejazdu  dla  rowerzystów  przez  ul.  Zakopiańską  na  wysokości  przystanku
Łagiewniki ZUS.

Pismem  z  24  stycznia  2019  roku  osoba  działająca  z  up.  PMK,  że  w  tym  miejscu  nie  ma
wyznaczonego  Przejazdu  dla  rowerów,  nie  odnosząc  się  w ogóle  do  meritum sprawy tj.  do
wyznaczenia przejazdu dla rowerzystów. 

Dnia 11 lutego 2019 roku zwróciliśmy się ponownie wnioskiem nr KMR/21/2019 do Prezydenta
Miasta  Krakowa  o  zaprzestanie  dyskryminacji  potrzeb  rowerzystów  i  tym  razem  pismem
NO.0161.177.2019 poinformowano nas, cyt.:

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 26 lutego 2019 r. zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji  ruchu znak:  IR-03.7221.165.2019 z 18 lutego 2019 r.  wprowadził  organizację
ruchu uwzględniającą ruch rowerowy.

Stanowi to oczywista nieprawdę albowiem do dnia dzisiejszego, pomimo wielu wystąpień w tej
sprawie naszego Stowarzyszenia, jak i, za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia, mieszkańców
Krakowa oraz szeregu zmian i  aktualizacji  projektu organizacji  ruchu potrzeby rowerzystów są
w dalszym ciągu pomijane w tym miejscu. 

Następnie  9 kwietnia 2019 roku pismem KMR/54/2019 zwróciliśmy się w trybie skargowym do
Prezydenta  Miasta  Krakowa  o  doprowadzenie  przez  podległych  mu  urzędników  (w  tym
pracowników  Trasa  Łagiewnicka  S.A.)  do  respektowania  prawa,  zapisów  umowy  na
dofinansowanie  oraz  potrzeb  rowerzystów,  na  co  pismem  z dnia  9  maja  2019  numer
WK 01.1510.160.2019 Prezydenta Miasta Krakowa  odpisał, że uznaje skargę za bezzasadną
(mimo,  że  przejazdu  nadal  nie  wyznaczono!).  Taka  patologiczna  sytuacja  trwa  do  dnia
dzisiejszego.

Załączamy aktualne zdjęcie z przedmiotowej lokalizacji:
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Jak  widać  ruch  rowerów w tym miejscu  jest  bardzo  duży,  co  nie  dziwi  gdyż  było  to  jedyne
bezpieczne  jak  dotąd połączenie  wielkich  osiedli  mieszkaniowych  na  południu  Krakowa
(Kurdwanów, Piaski) z dzielnicami centralnymi.

Wskazać  w  tym  miejscu  trzeba,  że przed  przystąpieniem  do  budowy  Trasy  Łagiewnickiej
rowerzyści (i niepełnosprawni piesi)  mogli  pokonać ul. Zakopiańską zupełnie bezkolizyjnie
i legalnie korzystając z podziemnego przejścia wyposażonego w windę oraz pochylnię. Przejście
zostało  zlikwidowane,  a  rowerzyści  skierowani  na  tymczasowe  przejście  dla  pieszych  bez
wyznaczonego przejazdu dla rowerzystów, a początkowo nawet bez sygnalizacji świetlnej! 

Stanowi to drastyczne obniżenie poziomu bezpieczeństwa rowerzystów oraz prowokuje nielegalne,
w  świetle  widzenia  polskiego  prawa  zachowanie,  jakim jest  przejazd  roweru  po  przejściu  dla
pieszych, gdyż Prezydent miasta Krakowa, Trasa Łagiewnicka S.A. i/lub wykonawca inwestycji
wszyscy,  solidarnie  zgadzają  się  na  tę  patologiczną  sytuację  i  cały  czas,  od  ponad  pół  roku
dyskryminują obywateli ze względu na środek transportu.

Stanowi  to  jaskrawy przykład ignorowania  wniosków strony  społecznej,  miejskich  polityk
transportowych  oraz  –  prawdopodobnie  –  zapisów  umów  z  Unią  Europejską  dot.
dofinansowania tej inwestycji  oraz stanowi haniebną praktykę  dyskryminacji  obywateli  ze
względu na środek transportu.

Wszystko to prawdopodobnie doprowadziło do śmierci rowerzysty w dniu 20 kwietnia 2019 roku
na  ul.  Zakopiańskiej  na  przejściu  dla  pieszych  na  wysokości  ul.  Kościuszkowców.  Być  może
tragedii  tej  udało  by  się  uniknąć,  gdyby  rowerzyści  nie  byli  zmuszeni  do  dwukrotnego
przekraczania jezdni ulicy Zakopiańskiej charakteryzującej się bardzo szybkim ruchem pojazdów
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(dopuszczalna  prędkość  70km/h  –  a  prędkość  miarodajna  –  często  ponad  100km/h!),  w  tym
ciężkich pojazdów jadących tranzytem. 

Sygnalizowaliśmy ten problem pismem KMR/71/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 roku, co spotkało
się  z  absolutnym  wyparciem  winy  i  odpowiedzialności  urzędników  za  tą  tragedię  jednak  nie
pociągnęło za sobą przedmiotowej i wnioskowanej przez nas od pół roku zmiany organizacji ruchu
(vide pismo z Zarządu Transportu Publicznego TA.051.1.31.2019(2)).

Z dotychczasowej korespondencji z Prezydentem Miasta Krakowa wynika, że Gmina Kraków sama
nie wie, kto jest odpowiedzialny za ten bałagan i niemoc. Na wnioski kierowane do Prezydenta
Miasta odpowiada losowo Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego, natomiast
z niewyjaśnionych nam powodów Prezydent Miasta Krakowa rozciąga parasol ochronny nas spółką
będącą bezpośrednim realizatorem inwestycji tj. Trasa Łagiewnicka S.A. 

Wobec  powyższego  zwracamy  się  do  Państwa  o  przeprowadzenie  kontroli  poprawności
prowadzenia inwestycji w przedmiotowym zakresie oraz o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, podjęcie
natychmiastowych  i  skutecznych  działań  mających  na  celu  wprowadzenie  przez  wykonawcę
inwestycji oraz beneficjenta (Gmina Miejska Kraków prawdopodobnie działająca poprzez spółkę
zależną – Trasa Łagiewnicka S.A.). organizacji ruchu zaspokajającej potrzeby osób korzystających
z roweru.

Proszę mnie informować o działaniach podjętych w sprawie oraz o sposobie jej załatwienia.

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),  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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