Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dnia 18 marca 2019 roku
Znak sprawy: KMR/ 34 / 2019 / ZTP
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
dotyczy: ul. ZIELIŃSKIEGO – usunięcie słupa reklamowego znajdującego się w skrajni
drogi dla rowerów.
Wnioskowane miejsce: ulica Zielińskiego, w rejonie przystanku autobusowego o nazwie
Kapelanka (w kierunku mostu Zwierzynieckiego) oraz w rejonie wjazdu do Domu Pomocy
Społecznej im. Św. Brata Alberta.
Miejsce, którego dotyczy niniejszy wniosek, prezentujemy na poniższej mapce sytuacyjnej.

We wnioskowanym miejscu na ulicy Zielińskiego wzdłuż drogi dla rowerów (ddr) jest
umieszczony ogromny słup reklamowy, jak na załączonym zdjęciu.
Podstawa tego słupa reklamowego znajduje się w skrajni ddr oraz na całej szerokości
istniejącego fragmentu chodnika.
Umieszczenie słupa reklamowego w skrajni ddr jest niezgodne zarówno z przepisami prawa
ogólnokrajowego, jak i z prawem lokalnym (konieczność zachowania skrajni w ddr wynika także
z Zarządzenia nr 3113/2018 Prezydenta M. Krakowa z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie
wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta
Krakowa”).
Ponadto słup ten ogranicza widoczność i pogarsza bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz
zwyczajnie szpeci otoczenie i poważnie ingeruje w przestrzeń.
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W związku z tym, wnosimy o usunięcie słupa reklamowego znajdującego się w skrajni ddr
widocznego na poniższym zdjęciu.

Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, że cały odcinek istniejącej drogi dla rowerów
(widocznej na obu zdjęciach) nie posiada obowiązującej skrajni. Dlatego też prosimy o podjęcie
stosownych działań mających na celu wyeliminowanie tej niezgodności.

Informacje dotyczące 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.
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 Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

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.).

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/
Otrzymują:
1) Adresat
2) aa. / KMR
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