
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/139/2019/RMK Kraków, dn. 22 sierpnia 2019r.

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

dot. sposobu realizacji infrastruktury rowerowej w Łagiewnikach i na ul. Fredry
niezgodnego ze standardami oraz z projektem

Szanowni Państwo!

Dnia  11  lipca  2019  roku  skierowaliśmy  do  Prezydenta  Miasta  Krakowa  skargę  dot.
nieprawidłowości w realizacji infrastruktury rowerowej w Łagiewnikach i na ul. Fredry (KDD1 i
KDD2).

Na skargę  dnia  30 lipca  2019 roku odpowiedział  dyrektor  ZDMK pismem RID. 460.3.1.2019,
w którym czytamy:

Zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, na przejazdach rowerowych
przewidziano krawężniki obniżone z odkryciem 0 cm, co zostanie zrealizowane.

W chwili obecnej inwestycja znajduje się na etapie końcowym, trwają prace porządkowe
oraz poprawkowe w zakresie zgłoszonych uwag, w tym uwag dotyczących stanu wykonanych
przejazdów rowerowych. Inwestor robót został zobowiązany do zakończenia wszelkich prac
oraz zgłoszenia inwestycji do odbioru w terminie do dnia 05 sierpnia 2019r

W związku ze stanem faktycznym zaobserwowanym na miejscu w Łagiewnikach składamy skargę
dotyczącą sposobu realizacji  infrastruktury rowerowej w Łagiewnikach i  na ul.  Fredry oraz ich
nadzoru przez ZDMK.

Wszystkie  przejazdy  rowerowe (PdR)  powinny być  „na  zero”  tj  bez  krawężników i  uskoków.
Tymczasem wykonawca na skrzyżowaniu ul. Wadowickiej z Tischnera pozostawił krawężnik
o wysokości ok 3cm, co jest niezgodne z projektem oraz niezgodne z zarządzeniem PMK nr 3113
z dnia  2018-11-15  w  sprawie  wprowadzenia  „Standardów  technicznych  i  wykonawczych  dla
infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”.

Do dnia  dzisiejszego,  pomimo naszego  wcześniejszego  wystąpienia  w tej  sprawie  oraz  wbrew
zapewnieniom  Z-cy  Dyrektora  ds.  Dróg  -  Janiny  Pokrywy  ZDMK  nie  stwierdził
nieprawidłowości oraz nie podjął czynności mających na celu poprawienie wykonanych prac. 

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 z dnia 16.08.2019.
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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
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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