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Znak sprawy: KMR/189/2019 Kraków, dn. 14 listopada 2019r.

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

dot. łamania przez Gminę Miejską Kraków   od 11 lat   zapisów Rozporządzenia   
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.

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku ze zgłoszeniami od mieszkańców Krakowa, potwierdzonymi w trakcie wizji lokalnej
przez członków naszego Stowarzyszenia zwracamy się z następującą skargą.

Wnosimy  o  dostosowanie  sygnalizacji  świetlnych  na  przejazdach  rowerowych  do  wymogów
Rozporządzenia 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.  Sygnalizacja  na  tych  przejazdach  jest  wzbudzana
przyciskiem,  co  jest  niezgodne  z  wymaganiem  zapisanym  w  Załączniku  3  (p.  3.1,  definicja
Detektora) do Rozporządzenia, który jednoznacznie wskazuje na możliwość stosowania detekcji
wymuszonej wyłącznie w przypadku pieszych. W przypadku pojazdów, do których zaliczają się
rowery na mocy art 2. p. 47 ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, dozwolona jest jedynie detekcja
automatyczna.  Zwracamy  uwagę,  że  ustawodawca  w  §  2.  4  Rozporządzenia  dał  czas  na
dostosowanie  sygnalizatorów  do  wymogów  Rozporządzenia  do  dnia  31  grudnia  2008,  a  więc
termin upłynął niemal 11 lat temu – tymczasem tego typu sygnalizacje cały czas znajdują się na
ulicach naszego miasta.

Zauważone przez członków naszego stowarzyszenia skrzyżowania, gdzie problem ten występuje,
to:

• skrzyżowanie ul. Warszawskiej i ul. Szlak.

• skrzyżowanie ul. Prądnickiej i ul. Opolskiej.

Zwracamy się  jednocześnie  z  pytaniem, czy  miejskie  jednostki  posiadają  wiadomości  na  temat
tego, gdzie jeszcze tego typu sygnalizacje się znajdują. Wnosimy o udostępnienie przedmiotowej
listy.

Proszę nas informować o podejmowanych działaniach oraz o sposobie załatwienia sprawy.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• W odpowiedzi proszę zachować numerację zgodną z numeracją zagadnień wprowadzoną we wniosku
• 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.). 
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Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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