Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/111/2019

Kraków, dn. 25 czerwca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
skarga dot. sposobu załatwienia wniosku dot. niesprawnej detekcji rowerzystów na ul. Brożka
Szanowny Panie Prezydencie!
Dnia 6 czerwca 2018 roku pismem nr KMR/65/2018 zwróciliśmy się do podległych Panu
urzędników z ZIKiT o naprawienie automatycznej detekcji rowerzystów na przejeździe rowerowym
przez ul. Brożka w Krakowie.
W odpowiedzi, pismem TZS.6101.5.83.2018, ZIKiT poinformował, że urządzenia były niesprawne
ale zostały naprawione, cyt.:
Następnie po otrzymaniu informacji zwrotnej o regulacji urządzeń detekcji prowadzono
obserwacje działania w różnych porach dnia z wykorzystaniem narzędzi Systemu Sterowania
Ruchem, w tym kamery i zapisu stanów sygnałów detekcji. Obserwacje potwierdziły poprawę
działania detekcji, jednakże wystosowano kolejne wytyczne do parametryzacji urządzeń,
dlatego funkcjonowanie rozwiązania będzie jeszcze kontrolowane w najbliższych dniach i
tygodniach.
Dnia 8 kwietnia 2018 roku pismem nr KMR/51/2019 zwróciliśmy się do Pana Prezydenta
o naprawienie automatycznej detekcji rowerzystów na przejeździe rowerowym przez ul. Brożka
w Krakowie.
W odpowiedzi, pismem UI.5304.81.2019, niezidentyfikowana osoba poinformowała, cyt.:
że na wspomnianym skrzyżowaniu detekcja została sprawdzona i zgodnie z obserwacjami
poczynionymi przez pracowników Zarządu Dróg Miasta Krakowa działa prawidłowo i w
okresie obserwacji wykrywała wszystkich użytkowników ruchu.
Jest to nieprawdą i dnia 19.06.2019 roku zostało udokumentowane i zweryfikowane przez
członków naszego Stowarzyszenia. Dodatkowo, z informacji przekazanych telefonicznie przez
urzędników wynika, że „obserwacje poczynione przez pracowników Zarządu Dróg Miasta
Krakowa” poczynione zostały bez udziału roweru…
Przyznać musi Pan Prezydent, że jest to dość osobliwy sposób sprawdzania, czy detekcja
rowerzystów działa.
Materiał dowodowy w postaci filmu został opublikowany na stronie:
https://www.youtube.com/watch?v=YsMsF7Qx_Ac
Wnosimy o pilne naprawienie detekcji rowerzystów w tym miejscu, a w razie konieczności
wymianę – jak wykazano – niesprawnych od co najmniej roku urządzeń na działające.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Ponadto żądamy ustalenia kto personalnie, i z których jednostek miejskich lub wydziałów urzędu
jest odpowiedzialny za nieprawidłowości, przekazywanie nieprawdy Prezydentowi Miasta Krakowa
oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec wszystkich tych osób.
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), która 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
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