Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/26/2019

Kraków, dn. 22 lutego 2019r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie
ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
dot. wprowadzenia nowych kategorii na Policyjnej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
Szanowny Panie Komendancie!
Z obserwacji członków naszego stowarzyszenia, jak również z korespondencji kierowanej do niego
przez mieszkańców Krakowa wynika, że dużym problemem związanym z bezpieczeństwem
niechronionych uczestników ruchu w Krakowie, oprócz przekraczania prędkości oraz nielegalnego
parkowania, są także inne wykroczenia drogowe takie, jak na przykład:
•
•
•
•
•
•

jazda aut po drogach dla rowerów
jazda aut po chodnikach
wyprzedzanie na i bezpośrednio przed przejściem dla pieszych lub przejazdem dla rowerów
zawracanie w miejscach niedozwolonych
przejazd samochodów na czerwonym świetle
wjazd pojazdów na skrzyżowanie bez możliwości jego opuszczenia i blokowanie
skrzyżowań

Żadna z aktualnie dostępnych kategorii na Mapie Zagrożeń nie odpowiada tym zagrożeniom.
Mając na uwadze powyższe zwracamy się w wnioskiem o wprowadzenie powyższych kategorii, lub
chociaż jednej, wspólnej kategorii na przykład pod nazwą "inne wykroczenia drogowe" do Mapy
Zagrożeń.
Proszę o informację zwrotną na temat podjętych działań.
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

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof 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:
•
•

Adresat
a/a
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