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Stowarzyszenie 
Kraków Miastem Rowerów 
 

Kraków, dnia 21 sierpnia 2019 roku 

Znak sprawy: KMR/ 157 / 2019 

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

 

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie 
ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków 

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa (ZDMK) 
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

 

dotyczy: ul. MITKOWSKIEGO – nasadzenie nowych drzew w pasie oddzielającym chodnik od 

jezdni naprzeciwko budynku nr 4 ulicy Mitkowskiego. 
 

Wnioskowane miejsce: ulica Mitkowskiego, około 90-metrowy odcinek  vis a vis posesji nr 4 

(po lewej stronie ulicy – idąc w kierunku ul. Twardowskiego). 
 
 

Miejsce, którego dotyczy niniejszy wniosek, prezentujemy na poniższej mapce sytuacyjnej. 
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Szanowny Panie Prezydencie!  

 

Szanowni Państwo! 

 

Wnosimy o podjęcie skoordynowanych działań w następującym temacie. 

 

W maju 2019 roku na ulicy Mitkowskiego została wprowadzona nowa organizacja ruchu, 

zgodnie z projektem nr TZ.6101.2.236.2018, pn. „Projekt stałej organizacji ruchu w związku 

z wprowadzeniem strefy „30” w ciągu ulic znajdujących się w obszarze wyznaczonym ulicami 

Kapelanka, Monte Cassino, Bułhaka i Barską w Krakowie. Ulice w obszarze wyznaczonym ww. 

ulicami, w tym ulica Mitkowskiego, są publicznymi drogami gminnymi. 

Pragniemy podkreślić, że wprowadzone zmiany w organizacji ruchu na tym obszarze 

wynikały z oczekiwań mieszkańców, głosujących na Budżet Obywatelski Miasta Krakowa w 2017 

roku. Wówczas wygrał projekt zgłoszony do realizacji w Dzielnicy VIII „Zielona Aleja 
Twardowskiego”.  

 

Na ulicy Mitkowskiego zakaz zatrzymywania się (znak B-36) został wprowadzony po lewej 

stronie ulicy na kierunku od ul. Monte Cassino do ul. Twardowskiego, z wyjątkiem fragmentu ulicy 

(bezpośrednio od strony ulicy Monte Cassino), na którym znajduje się istniejąca zatoka postojowa. 
 

Zdjęcie poniżej (z dn. 2019-05-27): ul. Mitkowskiego – widok w kierunku ul. Twardowskiego (znak B-36) 

 
 

Zdjęcia poniżej (z dn. 2019-06-17 oraz 2019-06-26): ulica Mitkowskiego – widok ogólny w kierunku ul. 

Twardowskiego. Naprzeciwko posesji nr 4 (na zdjęciu po lewej stronie), przy okazji budowy nowego 

budynku wielorodzinnego został wyremontowany chodnik (z nawierzchni bitumicznej). Natomiast pomiędzy 

chodnikiem a jezdnią powstał „dziki” parking. Podkreślamy, że w miejscu tym obowiązuje zakaz 

zatrzymywania się (B-36), zgodnie ze stałą organizacją ruchu obowiązującą od maja 2019 roku. 
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Zdjęcia poniżej (z dnia 2019-06-17): ulica Mitkowskiego – widok od strony ulicy Twardowskiego 

w kierunku ulicy Monte Cassino. Widoczne na zdjęciach (po prawej stronie) samochody parkują tu 

nielegalnie, a pas między jezdnią a nowo-wyremontowanym chodnikiem powinien być zieleńcem.  

 
 

Budynek przy  
ul. 

Mitkowskiego  
nr 4 
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W miejscu tym, w 2009 i 2011 roku (przed budową nowych budynków) między chodnikiem 

i jezdnią był widoczny na archiwalnych zrzutach ze Street View Google Maps zieleniec.  

Widok z 2009 roku: 

 
 
 

Widok z 2011 roku: 

 
 

W związku z powyższym, na ww. odcinku ulicy Mitkowskiego (vis  vis posesji nr 4) – po 

lewej stronie ulicy w kierunku ul. Twardowskiego – złożyliśmy już wniosek do Zarządu Dróg 

Miasta Krakowa (ZDMK) o odtworzenie pasa zieleni oddzielającego chodnik od jezdni 

w miejscu obecnego „dzikiego” parkingu (utwardzonego pobocza). 
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Natomiast niniejszym pismem zwracamy się do tutejszego Zarządu Zieleni Miejskiej 

o podjęcie działań – w porozumieniu oraz we współpracy z ZDMK – mających na celu 

nasadzenie nowych drzew jako kontynuacji zadrzewienia znajdującego się na początkowym 

odcinku ulicy Mitkowskiego.  

Odtworzenie pasa zieleni i posadzenie nowych drzew poprawi estetykę i wpłynie korzystnie 

na charakter tej ulicy oraz na zdrowie i samopoczucie mieszkańców okolicy. Uważamy, że należy 

korzystać z wszelkich możliwości przestrzennych w celu dogęszczania zieleni. Miejsce opisywane 

przez nas doskonale się do tego nadaje: znajduje się w pasie drogowym drogi gminnej i wypełnia 

niepotrzebną lukę w ciągłości pasa zieleni na tym odcinku ul. Mitkowskiego. 
 

 

Informacje dotyczące 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), który umożliwi jego 

odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku. 

 W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi 

negatywnej na dany punkt lub podpunkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska. 

 Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 

prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl 
 

Z poważaniem, 

Za Zarząd Stowarzyszenia, 

 

Łukasz Krzysztof Chruścicki 
/podpisano elektronicznie/ 

Otrzymują: 

1) Adresaci  

2) aa. / KMR 

 

 

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.). 
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