Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/80/2018

Kraków, dn. 20 czerwca 2018r.
Prezydent Miasta Krakowa
za pośrednictwem

Biura Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Krakowa

dot. nielegalnego progu z przyłączem energetycznym zlokalizowanego na drodze dla rowerów

Szanowny Panie Prezydencie,
mieszkańcy Krakowa korzystający z infrastruktury rowerowej Krakowie dostrzegają kolejne
bariery. Na przykład osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim skierowała do nas następujące
spostrzeżenia:

Ktoś zamontował próg zwalniający na ścieżce rowerowej w weekend.

W związku ze zgłoszeniem, członkowie Stowarzyszenia dokonali wizji lokalnej, która potwierdziła
zgłoszone nieprawidłowości. Mając na uwadze powyższe, jak również zapisy Zarządzenia PMK
nr 2103/2004 w sprawie wprowadzenia do stosowania "Standardów technicznych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa", cyt.:
Par 1. punkt 2: "2. Standardy, o których mowa w ust. 1 stosują wszystkie komórki
organizacyjne Urzędu Miasta Krakowa, miejskie jednostki organizacyjne oraz podmioty
działające na ich zlecenie przy opracowywaniu oraz wdrażaniu projektów inwestycji
dotyczących ruchu rowerowego."
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
oraz:
"Progi i uskoki wzdłuż i w poprzek drogi rowerowej są niedopuszczalne." - strona 10.

działając w interesie społecznym, zwracamy się z następującym wnioskiem.
Wnioskujemy o pilne:
1. doprowadzenie do usunięcia przedmiotowego progu kryjącego przyłącza energetycznego
2. ustalenia winnych działania niezgodnego z ZPMK oraz wyciągnięcia konsekwencji
służbowych
Załączamy zdjęcie miejsa, w którym kończy się przyłącze energetyczne - „Przystań na plaży”.
Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Marcin Dumnicki
/podpisano elektronicznie/

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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