Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dn. 23 marca 2018r.
Znak sprawy: KMR/20/2018
Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
31-586 Kraków, ul. Centralna 53
dot. listy ulic jednokierunkowych w Krakowie,
na których wprowadzono ruch rowerów w dwu kierunkach w roku 2017
Szanowni Państwo,
w związku z informacją udzieloną trzy miesiące temu w piśmie RO.5303.1.201.2017 z dnia
6 grudnia 2017 roku oraz stwierdzanymi przez członków naszego Stowarzyszenia kolejnymi
przypadkami nieprawidłowego oznakowania pionowego ulic w Krakowie, na których w roku 2017
dopuszczono ruch rowerowy w dwóch kierunkach, lub zmieniono organizację ruchu zamieniając
wydzielony kontrapas na kontraruch dopuszczony znakami pionowymi w zakresie przepisu
Rozporządzenia Ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 3 lipca 2015 r. poz. 1314 zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na
drogach, tj.:
„Jeżeli na jezdni jednokierunkowej dopuszcza się ruch rowerów w kierunku przeciwnym
do ruchu pozostałych pojazdów, pod znakiem D-3 umieszcza się tabliczkę z napisem „Nie
dotyczy” i symbolem roweru lub wózka rowerowego (zgodnie z przykładem na rys.
5.2.3.2). Szerokość tabliczki powinna mieć szerokość znaku D-3."
W trybie Ustawy o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z wnioskiem o udzielenie
następujących informacji:
1. Lista wszystkich ulic w Krakowie, na których w roku 2017 dopuszczono ruch rowerowy
w dwóch kierunkach lub zmieniono organizację ruchu zamieniając wydzielony kontrapas na
kontraruch dopuszczony znakami pionowymi
2. Lista miejsc z nieprawidłowym oznakowaniem stwierdzonych przez „Inspektorów
przeprowadzających kontrole oznakowania na drogach pozostających w utrzymaniu tut.
Jednostki”.
3. Lista miejsc aktualnie zleconych do poprawy wykonawcom wraz z terminem realizacji
zleceń zgodnie z informacją:
„Podjęto działania w postaci poinformowania i zobligowania Wykonawców działających
na podstawie Umów(...) do montażu oznakowania pionowego zgodnie z cyt. zapisem”

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Krzysztof Nil Ryba
/podpisano elektronicznie/
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
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.).

Otrzymują:
•
•

Adresat
a/a
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