Stowarzyszenie
Kraków Miastem Rowerów
Kraków, dnia 13 sierpnia 2019 roku
Znak sprawy: KMR/147/2019
Prezydent Miasta Krakowa
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
dotyczy: dyskryminacji rowerzystów wz z organizacją ruchu wzdłuż al. 29 Listopada

Szanowny Panie Prezydencie,
w związku ze zgłoszeniami napływającymi do naszego Stowarzyszenia od mieszkańców Krakowa,
członkowie Stowarzyszenia przeprowadzili wizję lokalną na al. 29 Listopada (odcinek pomiędzy
ulicą Kamienną, a ulicą Wita Stwosza) w Krakowie. Na miejscu stwierdzono nieprawidłowości w
organizacji ruchu. Pomimo faktu, iż na dwóch najbliższych skrzyżowaniach z ulicą Kamienną i
ulicą Wita Stwosza wyznaczone są przejazdy dla rowerzystów obok przejść dla pieszych na nowo
powstałym zjeździe do budynków biurowych wyznaczono samo przejście dla pieszych.
Zgodnie z opinią audytu rowerowego TR.461.1.11.2016 dla „Budowy drogi gminnej łączącej ulicę
Wita Stwosza z ulicą Kamienną w Krakowie” z dnia 11 lutego 2016 r.
- wzdłuż al. 29 Listopada przewidzieć wykonanie ciągu o szerokości 3,5 m z nawierzchni
bitumicznej, który będzie mógł służyć jako wspólna droga dla pieszych i rowerów. W szerokości
ciągu nie powinny być zlokalizowane latarnie itp.
- przewidzieć wykonanie przejazdów rowerowych przez al. 29 Listopada.
Niniejszym wnioskujemy o sfrezowanie oznakowania poziomego P-10 oraz wymianę znaku
pionowego D-6 na D-6b.
Załączamy zdjęcia z wizji lokalnej z dnia 8 sierpnia 2019 roku.
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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
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