
  
 
   
  

 
Kraków 5.11.2019 r. 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem) 
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl 
31-586 Kraków ul. Centralna 53 
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP 
www.zdmk.krakow.pl 

 

 Data nadania i odbioru: 6.12.2019 

PZH.620.9.267.2019  
 
 

                                                                                                             Stowarzyszenie Kraków  
                                                                                                            Miastem Rowerów  
                                                                                                            Kraków 1   
                                                                                                            skrytka pocztowa: 525  
                                                                                                            30-960 Kraków   
                                                                                                            ePUAP:/kmr/skrytka 

 

Dotyczy: ustawienia wystawy plenerowej na Placu im. ojca Adama Studzińskiego w Krakowie  

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa w odpowiedzi na korespondencję z dnia 31.10.2019 r. (data wpływu 

do tut. jednostki 05.11.2019 r.) w sprawie ustawienia na  Placu im. ojca Adama Studzińskiego wystawy 

plenerowej pn.: „Geneza Wojska Polskiego” informuje, że przedmiotowa wystawa została ustawiona przez 

Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa na podstawie złożonej dokumentacji. 

W związku z powyższym tut. zarząd wydał zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu  ustawienia 

wystawy.  

Wystawy plenerowe lokalizowane są w tym miejscu cyklicznie, kilka razy do roku, tak aby nie 

zasłaniały osi widokowych na ul. Grodzką oraz na Kościół Św. Idziego. Taka lokalizacja wystaw 

podyktowana jest również częstymi uroczystościami odbywającymi się regularnie pod Krzyżem Katyńskim.  

Tut. zarząd zwraca uwagę, że rejon ten z uwagi na bliskość wejścia na Wzgórze Wawelskie generuje 

ponadprzeciętny ruch pieszych, który w znaczny sposób spowalnia ruch pojazdów poruszających się ul. 

Powiśle. Wzmożony ruch pieszych w tym miejscu winien wymuszać na rowerzystach zachowanie 

szczególnej ostrożności. Ponadto, w ocenie Zarządu Dróg Miasta Krakowa umieszczenie wystawy we 

wskazanym miejscu nie powoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu, gdyż pojazdy nadjeżdżające z lewej 

strony są widoczne dla rowerzystów i pieszych, z kolei  kierujący pojazdami poruszającymi się w kierunku 

ul. Stradom mają bardzo dobrą widoczność na przejście i przejazd dla rowerów.  

Zarząd Dróg Miasta Krakowa nadmienia, że w latach 2016 – 2019 nie odnotowano we wskazanym 

miejscu poważnych zdarzeń drogowych z udziałem pieszych czy rowerzystów.  

Niemniej jednak, Zarząd Dróg Miasta Krakowa weźmie pod uwagę Państwa spostrzeżenia, 

obligując wnioskodawcę do maksymalnie możliwego odsunięcia elementów wystawy  od przejścia dla 

pieszych i przejazdu rowerowego.  

 

- Agnieszka Piwowarczyk-Greniuk 
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