
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/139/2019/PINB Kraków, dn. 23 lipca 2019r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie 
- Powiat Grodzki, ul. Wielicka 28a, 30-552 Kraków

dot. niezgodnego z projektem  sposobu realizacji infrastruktury rowerowej w Krakowie 
w Łagiewnikach i na ul. Fredry

Szanowni Państwo!

W  związku  ze  stanem  faktycznym  zaobserwowanym  na  miejscu  w  Łagiewnikach  składamy
wniosek  o  przeprowadzenie  kontroli  zgodności  z  projektem  wykonywanych  aktualnie  prac
dotyczących sposobu realizacji infrastruktury rowerowej w Łagiewnikach i na ul. Fredry w związku
z realizacją zadania „Budowa drogi gminnej KDD.1 i KDD.2 w rejonie ul. Tischnera i ul. Fredry
wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami”. 

Prace  w     terenie  wykonywane  są  niezgodnie  z  projektem  budowlanym.    O problemie  został  
powiadomiony  Prezydent  Miasta  Krakowa  pismem  numer  KMR/139/2019  z  dnia  11.07.2019
jednak do dnia dzisiejszego zgłoszone nieprawidłowości nie zostały poprawione.

Zgodnie z projektem wszystkie przejazdy rowerowe (PdR) wykonane powinny być „na zero” tj. bez
krawężników i uskoków. Tymczasem wykonawca w miejscach przecięcia dróg dla rowerów ulicy
lub chodników krawężniki usunął wybiórczo w zaledwie ok. 50% miejsc.

Problem dotyczy:

1. wszystkich PdR na skrzyżowaniu ul. Tischnera z ul. Fredry, jak również 
2. wszystkich  PdR  na  skrzyżowaniu  w  Łagiewnikach  –  tj.  ul.  Wadowicka  x  Tischnera  x

Zakopiańska x Brożka.

Żądamy doprowadzenia przedmiotowych miejsc do stanu zgodnego ze standardami oraz projektem.

Ponadto żądamy ustalenia kto personalnie, i z których jednostek miejskich lub wydziałów urzędu
jest  odpowiedzialny  za  nieprawidłowości  oraz  wyciągnięcia  konsekwencji  służbowych  wobec
wszystkich tych osób. 

Załączamy dokumentację fotograficzną.
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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
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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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