Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/124/2019

Kraków, dn. 3 lipca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. oznakowania istniejącej infrastruktury rowerowej od Ronda Grunwaldzkiego do rzeki Wilgi
Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracamy się z wnioskiem o opracowanie i wdrożenie stałej organizacji ruchu dla istniejących
fragmentów infrastruktury rowerowej wzdłuż ul. Marii Konopnickiej w Krakowie (odcinek od
Ronda Grunwaldzkiego do rzeki Wilgi). Proszę o dostawienie znaków C-13/16, D-6b wraz
wykonaniem oznakowania poziomego P-23.
W obecnej chwili w rejonie centrum kongresowego ICE, odcinku od przejścia podziemnego na
wysokości pętli autobusowej os. Podwawelskie do skrzyżowania z ul Barską i w rejonie budynków
biurowego i hotelowego przy Marii Konopnickiej 31 i 33 istnieje dedykowana rowerzystom
infrastruktura niestety bez jakiegokolwiek oznakowania pionowego. Zwracamy uwagę Pana
Prezydenta odpowiedzialnego wprost z Ustawy za zarządzanie ruchem w mieście, iż zgodnie
z "Rozporządzeniem w sprawie znaków i sygnałów drogowych" z 2002 roku, cyt.:
§ 1.3: na drogach stosuje się następujące znaki i sygnały drogowe:
1) znaki pionowe w postaci tarcz, tablic z napisami lub symbolami, które występują również
w postaci znaków świetlnych,
2) znaki poziome w postaci linii, napisów i symboli umieszczonych na nawierzchni drogi.
Proszę mnie informować o przebiegu sprawy oraz o sposobie załatwienia wniosku.
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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