Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/122/2018

Kraków, dn. 19 grudnia 2018r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. likwidacji dróg dojazdowych do znacznego obszaru dzielnicy IX

Szanowny Panie Prezydencie,
w dniu 14.12.2018 roku o godzinie 18. w Szkole Podstawowej nr 56 na ul. Fredry w Krakowie
odbyło się spotkanie przedstawicieli Urzędu Miasta Krakowa oraz Rady Dzielnicy IX
z mieszkańcami dzielnicy. Na spotkaniu padły zapewnienie za strony przedstawiciela Urzędu
Miasta Krakowa, że komunikacja pieszo-rowerowa w ciągu ulicy Siostry Faustyny przez tory
kolejowe zostanie zachowana i zapewni ją tunel budowany w ramach Trasy Łagiewnickiej.
Spotkanie zostało utrwalone i jest dostępne pod adresem https://kmr.org.pl/TL
Tymczasem z informacji, jakie posiada nasze Stowarzyszenie, udzielonych przez Zarząd
Infrastruktury Komunalnej i Transportu pismem nr TA.051.2.44.2018 na wniosek Stowarzyszenia
Federacja Zielonych Grupa Krakowska nr FZ/KN/4/2018 wynika, że
nie jest planowane połączenie ul. Siostry Faustyny z tunelem pieszo-rowerowym budowanym
w ramach inwestycji Trasa Łagiewnicka.
Tym samym do wiadomości publicznej przekazane zostały dwa skrajnie odmienne stanowiska
dotyczące tej samem sprawy. Prosimy zatem Pana Prezydenta o doprowadzenie do ustalenia
jednolitego stanowiska Gminy w przedmiotowej sprawie oraz przedstawienie go opinii publicznej
w odpowiedzi na niniejszy wniosek. W przypadku planowanego połączenia ul. Siostry Faustyny
z tunelem pieszo-rowerowym pod ul. Zakopiańską i torami kolejowymi (?) prosimy o udzielenie
szczegółowych informacji w jaki sposób zrealizowane zostanie przedmiotowe połączenie, skoro na
projektach wykonawczych prezentowanych opinii publicznej w ramach procedury „audytu
rowerowego” takiego połączenia nie ma (vide załącznik).
Nadmienię, że na spotkaniu 14 grudnia 2018 roku zdecydowana większość mieszkańców
podkreślała absolutną konieczność zapewnienia połączenia ul. Siostry Faustyny z ul. Zakopiańską
przynajmniej dla pieszych i rowerzystów.
Załączniki:
1. wniosek FZ/KN/4/2018
2. odpowiedź na wniosek FZ/KN/4/2018 tj. pismo TA.051.2.44.2018
Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi jego odczytanie
również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi
negatywnej na dany punkt lub podpunkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska.
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Strona 1 z 2
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl
NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516, mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078

Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
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.).

Otrzymują:
• Adresat
• Rada Dzielnicy IX – do wiadomości
• a/a

Strona 2 z 2
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl
NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516, mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078

