Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/43/2019

Kraków, dn. 29 marca 2019r.

Straż Miejska Miasta Krakowa
ul. Dobrego Pasterza 116, 31-416 Kraków
dot. zwiększenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Bocznej w Krakowie
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o kontrole przestrzegania prawa oraz podjęcie natychmiastowych
i skutecznych działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników
ruchu na ul. Bocznej w Krakowie poprzez wyeliminowanie nielegalnego parkowania.
Znaki B-36 są umieszczone przy wjeździe na tę ulicę (jednokierunkową z dopuszczonym ruchem
rowerów w obu kierunkach). Nielegalne parkowanie powoduje drastyczne zawężenie dostępnej
szerokości użytecznej drogi zmuszając rowerzystów do karkołomnych manewrów.
Wnosimy o przedstawienie po miesiącu od otrzymania niniejszego wniosku raportu
z przeprowadzanych przez Państwa Jednostkę 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), w formie zgodnej z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, co
umożliwi jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
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:
• Adresat
• a/a
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