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Stowarzyszenie  

        Kraków Miastem Rowerów  

        e-PUAP 

 
 
Dotyczy: organizacji ruchu przy ul. Swoszowickiej w Krakowie.  

 

 

 W związku z Państwa pismem, znak sprawy KMR/120/2019 z dnia 01 lipca 2019 r.  przekazanym z 

Zarządu Dróg Miasta Krakowa, znak sprawy UO.5303.2.531.2019 z dnia 20.08.2019 r. w sprawie zmiany 

organizacji ruchu na ul. Swoszowickiej w Krakowie, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu przedstawia 

następujące wyjaśnienie.  

 Po przeprowadzonej wizji w terenie w dniu 27.08.2019 r. i dokonaniu wnikliwej analizy  

tut. Wydział w celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego potwierdza 

zasadność wprowadzenia zmian w istniejącym oznakowaniu w obrębie przedmiotowego odcinka ulicy 

Swoszowickiej w Krakowie.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach /Dz. U. z 2003 r. Nr 220  poz. 2181/ znaki A-12a do A-

12c stosuje się w celu ostrzeżenia o zbliżaniu się do zwężenia jezdni, które może być niebezpieczne dla 

kierujących.  

W związku z powyższym w celu zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystów oraz osób 

poruszających się wzdłuż zwężonego odcinka ul. Swoszowickiej, pomiędzy terenami ogródków 

działkowych, tutejszy Wydział podjął decyzję o zamontowaniu znaków A-12a „zwężeni jezdni-dwustronne” 

celem wskazania miejsca, w którym jezdnia jest zwężona z obu stron. Ponadto,  

tut. Wydział dokona uzupełnienia brakującego oznakowania B-43 (30km/h) i B-44 od strony  

ul. Wielickiej.  

W związku z powyższym, kierując się dobrem ogółu, Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu uprzejmie 

informuje, że po wykonaniu projektu organizacji ruchu oraz  po uzyskaniu wymaganych opinii i po 

zatwierdzeniu, projekt zostanie przekazany do Zarządu Dróg Miasta Krakowa celem realizacji w terenie.  

  

Łukasz Gryga 

Dyrektor Wydziału 
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Otrzymują: 
1 x Adresat 
 1 x aa 
 Sprawę prowadzi: 
Katarzyna Adamek 
 tel. 012 616-58-24 
 
W przypadku kierowania dalszej korespondencji należy powołać się na numer niniejszego 
pisma usytuowany w lewym górnym rogu pierwszej strony. 
 


