Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/47/2018/2

Kraków, dn. 23 czerwca 2018r.

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu
31-586 Kraków, ul. Centralna 53
dot. wyznaczenie przejazdów rowerowych przez ul. Piastowską
na wysokości Miasteczka Studenckiego i basenu AGH (2)
Szanowni Państwo,
mieszkańcy Krakowa korzystający z infrastruktury rowerowej projektowanej, realizowanej,
nadzorowanej, utrzymywanej i zarządzanej przez ZIKiT dostrzegają kolejne bariery w poruszaniu
się rowerem po Krakowie. Na przykład w związku z pismem TA.051.2.33.2018 podpisanym przez
pana Łukasza Franka skierowano do nas następujące spostrzeżenia:
to jest jakaś kpina i wielka granda ta odpowiedź o przejazd dla rowerów na Piastowskiej!!
że niby w Krakowie są wyznaczane przejazdy tylko tam, gdzie ścieżka albo chodnik ze
ścieżką??
W związku ze zgłoszeniem, działając w interesie społecznym, na podstawie art. 61 Konstytucji RP
z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 6 września
2001 roku o dostępie do informacji publicznej zwracamy się z następującym wnioskiem. Wnosimy
o udostępnienie:
1. informacji, czy w Krakowie przejazdy dla rowerzystów wyznaczane są tylko w miejscach,
które „stanowią połącznie form infrastruktury rowerowej tj. droga dla rowerów, droga dla
pieszych i rowerów czy chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym.”
2. listy miejsc z przejazdami dla rowerzystów w Krakowie, które nie stanowią połączenia
„form infrastruktury rowerowej tj. droga dla rowerów, droga dla pieszych i rowerów czy
chodnik z dopuszczonym ruchem rowerowym” — w przypadku odpowiedzi negatywnej na
punkt /1/
W odpowiedzi proszę podać numer pisma oraz zachować numerację poruszanych kwestii zgodną
z wnioskiem.
Forma udostępnienia informacji: ePUAP.
Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
podpisano elektronicznie/ePUAP

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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