Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/45/2019

Kraków, dn. 3 kwietnia 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. blokady ruchu rowerowego pomiędzy ulicami Rollego a ulicą Przy Moście
Szanowny Panie Prezydencie,
w związku z korespondencją otrzymaną od mieszkańca Krakowa, na podstawie art. 31. kpa,
z uwagi na interes społeczny, zwracamy się z wnioskiem o uznanie naszego Stowarzyszenia za
stronę w sprawie zainicjowanej przez Pana MF dnia 26 marca 2019 roku e-mailem przesłanym na
adres Sekretariatu ZTP <sekretariatdt@ztp.krakow.pl> następnie przekazanej przez ZTP do
Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu pismem TA.4201.22.2019.pdf
Dodajmy, że od dnia 26 marca, do dnia dzisiejszego, w przedmiotowym miejscu nie nastąpiły żadne
zmiany, o które wnioskował mieszkaniec, a ruch rowerów jest nadal niepotrzebnie zablokowany.
Załączamy dokumentację fotograficzną wykonaną dnia 2019-04-02 wykonaną w trakcie wizji
lokalnej przez członków naszego Stowarzyszenia.
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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
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

Subject: Przebudowa Krakowskiej - przejazd z Rollego - Przy Moście.
Date: Mon, 25 Mar 2019 22:40:31 +0100
From: MF <>
To: zarzad@

Dzień dobry
Dziś próbowałem się przedostać z ulicy Rollego na ulicę Przy Moście rowerem i jest to możliwe ale
wyjątkowo problematyczne. Problemem są zostawione wyjątkowo wąskie przejścia. Piszę do służb
miejskich czy jest szansa aby je poszerzyć chociażby o 30 cm. Sporo innych rowerzystów też
próbowało, jedna Pani z przyczepką musiała zrezygnować. Chodzi mi głównie o punkty oznaczone
A i B, chociaż jakby sie dało przesunąć przejście bliżej mostu byłoby super. Mogę liczyć na pomoc
stowarzyszenia?
Pozdrawiam
MF
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