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Dotyczy: nieprawidłowe parkowanie na ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż ul. Przyjaźni Polsko – Węgierskiej
W odpowiedzi na Państwa pismo dot. zabezpieczenia przed nieprawidłowym parkowaniem na ciągu pieszorowerowym wzdłuż ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
przedstawia następujące wyjaśnienie.
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 (Dziennik Ustaw Nr 220, Poz. 2181, z późn. zm.), znak C-13/16 „droga dla
rowerów i pieszych” stosuje się w celu oznaczenia dróg tylko dla kierujących rowerami i pieszych. Wspólne
użytkowanie drogi przez rowerzystów i pieszych może być stosowane, jeżeli natężenie ruchu pieszego nie
przekracza 450 osób/h, a natężenie rowerów nie przekracza 50 rowerów/h lub też ruch pieszy jest nie większy niż 50
osób/h, a ruch rowerowy nie przekracza 250 rowerów/h. Ponadto, zgodnie z aktualnie obowiązującymi standardami
technicznymi dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa minimalna szerokość takiego ciągu wynosi 3m.
Dodatkowo tut. Zarząd informuje, że egzekucja przepisów dotyczących nieprawidłowego parkowania leży
w gestii Policji i Straży Miejskiej w związku z czym tut. Jednostka zwróci się do Straży Miejskiej o objęcie
wskazanego obszaru szczególną kontrolą. Na podstawie wyników z przeprowadzonej kontroli tut. Zarząd podejmie
ewentualne kroki związane ze zmianą oznakowania w ciągu ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej.
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W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany
w prawym górnym rogu pierwszej strony
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zikit.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
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