Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dn. 30 października 2018 roku
Znak sprawy: KMR/93/2018/2

Straż Miejska Miasta Krakowa
31-416 Kraków, ul. Dobrego Pasterza 116
dotyczy: ul. WIELICKA na wysokości budynków nr 24 – 26A:
1) Wniosek o prowadzenie stałych i regularnych kontroli przestrzegania prawa – w okresie
od otrzymania niniejszego pisma do dnia 25 listopada 2018 roku
2) Wniosek o udzielenie informacji o podjętych interwencjach w związku z nielegalnym
parkowaniem pojazdów.
Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów zwraca się z wnioskiem o podjęcie pilnych
działań polegającyh na wyeliminownaiu nielegalnego parkowania przed przejazdem dla
rowerzystów i przejściem dla pieszych w rejonie budynków przy ul. Wielickiej 24-26A. Nagminne
parkowanie pojazdów w rejonie ww. budynków w znaczący sposób ogranicza trójkąt widoczności
na skrzyżowaniu i przyczynia się do powstawania niebezpiecznych sytuacji wzdłuż głównej trasy
rowerowej. Ponadto, brak zakazu zatrzymywania powoduje, że pojazdy parkują na chodniku, przy
czym notorycznie łamane są przepisy Art. 47, ust. 1 Prawa o ruchu drogowym. Z uwagi na
szerokość chodnika, nie ma możliwości parkowania pojazdów z zachowaniem minimum 1,5
przejścia dla pieszych. W związku z tym, zwracamy się również z prośbą o egzekucję przepisów
dotyczących parkowania pojazdów na chodniku.
W załączniku przesyłamy korespondencję z Zarządem Infrastruktury Komunalnej
i Transportu w Krakowie w ww. sprawie (znak pisma: TZ.6101.4.2679.2018).
Prosimy o niezwłoczne zajęcie się tematem oraz przedstawienie po zakończeniu ww. okresu
kontroli (po dniu 25 listopada 2018) raportu z przeprowadzonych przez Państwa Jednostkę działań.
W szczególności prosimy o udzielenie informacji na temat interwencji wobec pojazdów
parkujących niezgodnie z prawem. W wykazie prosimy o podanie dat oraz liczby podjętych
interwencji z podziałem na: pouczenia (tzw. informacje), mandaty karne oraz pojazdy odholowane.
Niezależnie od ww. wykazów, prosimy o przesłanie informacji o działaniach, które
zamierzają Państwo podjąć w celu zapobiegania łamania prawa w zakresie porządku
i bezpieczeństwa w komunikacji na wnioskowanym odcinku ulicy Wielickiej.
Jednocześnie informuję, iż decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dot. spraw
publicznych, którą prowadzi nasze Stowarzyszenie podawana jest do wiadomości publicznej
poprzez publikację wniosków oraz odpowiedzi na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraków
Miastem Rowerów.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Dokumentacja fotograficzna

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Łukasz Chruścicki
/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:
[x] Adresat
[ ] a/a
Załączniki:
1. Pismo TZ.6101.4.2679.2018 z dnia 15.10.2018
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