Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dnia 18 marca 2019 roku
Znak sprawy: KMR/ 35 / 2019
Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
dotyczy: ul. MADALIŃSKIEGO – przywrócenie kontra pasa rowerowego.
Wnioskowane miejsce: ulica Madalińskiego, odcinek od skrzyżowania z ulicą Barską do
skrzyżowania z ul. Konopnickiej i mostu Dębnickiego.
Miejsce, którego dotyczy niniejszy wniosek, prezentujemy na poniższej mapce sytuacyjnej.

Szanowny Panie Prezydencie! Po zmianach organizacji ruchu w strefie płatnego parkowania
na przełomie 2017 i 2018 roku, został zlikwidowany kontrapas rowerowy na ulicy Madalińskiego
(wydzielony pas dla ruchu rowerowego „pod prąd” prowadził od ul. Barskiej w kierunku mostu
Dębnickiego).
Wprowadzona wówczas zmiana organizacji ruchu polegała na dopuszczeniu ruchu
rowerowego „pod prąd” bez wydzielonego pasa, a jedynie przy użyciu znaków poziomych P-27
i dopuszczenia na zasadach ogólnych „kontraruchu” rowerowego.
W związku z licznymi zgłoszeniami i prośbami od mieszkańców, jak również po
przeprowadzonej kilkukrotnie wizji lokalnej w terenie, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów
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zwraca się z wnioskiem o przywrócenie kontrapasa dla rowerów na ulicy Madalińskiego.
Należy podkreślić, że po likwidacji kontrapasa i dopuszczeniu ruchu rowerowego „pod prąd”
na zasadach ogólnych, pogorszył się komfort i poczucie bezpieczeństwa rowerzystów.
Główną przesłanką do pogorszenia warunków poruszania się na rowerze w kierunku mostu
Dębnickiego i ulicy Konopnickiej jest ograniczona wzajemna widoczność rowerzysty
(poruszającego się w kierunku ulicy Konopnickiej) oraz kierującego samochodem (jadącego
w kierunku ulicy Barskiej czy rynku Dębnickiego). Pomiędzy posesjami nr 5 i 10 ulicy
Madalińskiego znajduje się łuk, który przy istniejącym parkowaniu skośnym wyraźnie ogranicza
widoczność przy wymijaniu się rowerzysty i samochodu.
Niektórzy kierowcy „ścinają” ten łuk, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji
i niepotrzebnych konfliktów. Przywrócenie kontrapasa poprawi czytelność i będzie minimalizować
takie sytuacje.
Podkreślamy, że jedną z głównych zasad tworzenia infrastruktury rowerowej w Krakowie,
jest wymóg bezpieczeństwa, o którym mowa w Zarządzeniu nr 3113/2018 Prezydenta M. Krakowa
z dnia 15 listopada 2018 roku w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych
dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa”): „bezpieczeństwo: minimalizacja liczby punktów
kolizji rowerzysta/samochód, (…) oraz zapewnienie odpowiedniej widoczności wzajemnej”.
Zdjęcia poniżej: ulica Madalińskiego – widok w kierunku ulicy Barskiej.
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Zdjęcia poniżej: ulica Madalińskiego – widok w kierunku ulicy Konopnickiej.
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Zdjęcie poniżej: ulica Madalińskiego na wysokości posesji nr 5 i 10 – widok w kierunku
ulicy Konopnickiej. Bus widoczny na zdjęciu jedzie blisko krawędzi linii parkingowej,
w przestrzeni, którą może poruszać się rowerzysta, przy czym widoczność jest bardzo ograniczona.

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.
 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

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, ul. Sucha 1a / 11, 30-601 Kraków,
www.kmr.org.pl, e-mail: zarzad@kmr.org.pl
NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516, mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078

