
PROGRAM 

 

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu  

Europejski Dzień bez Samochodu 

16–22 września 2020 r. 

 

„ZEROEMISYJNA MOBILNOŚĆ DLA KAŻDEGO” – „Jestem EKO w Krakowie – 

MIASTO PRZYJAZNE ROWERZYSTOM” 

16 -22 WRZEŚNIA (CAŁY TYDZIEŃ) 

 

 Projekt PARK4SUMP – działania promujące korzystanie z parkingów Park&Ride 

w Krakowie  

organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa 

 

 Kontrola emisji spalin w pojazdach  

organizatorzy: Komenda Miejska Policji w Krakowie, Wojewódzki Inspektorat Transportu 

Drogowego w Krakowie 

 

 „Wystarczy 1 metr” kontrola prawidłowego parkowania samochodów m.in. na 

ul. Długiej 

organizatorzy: Straż Miejska Miasta Krakowa, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

S.A., Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 

 

 Rowerem po Krakowie – film promujący Miasto przyjazne rowerzystom 

         (www.jestemekowkrakowie.pl) 

organizator: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa  

  

 Wirtualna wizyta w zajezdni autobusowej „Wola Duchacka” – film promujący 

ekologiczny tabor  

www.krakow.pl; www.telewizja.krakow.pl;http://mpk.krakow.pl;  

www.jestemekowkrakowie.pl 

 

organizator: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie 

 

 Akcja kontroli zakrywania ust i nosa w pojazdach komunikacji miejskiej  
organizatorzy: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. i Komenda Wojewódzka 

Policji w Krakowie 

 

 „Bezpieczna droga do szkoły” 
zajęcia dla uczniów młodszych klas szkół podstawowych 

organizator: Straż Miejska Miasta Krakowa 

 

 Kontrola stanu infrastruktury oraz oznakowania związanego  

z ruchem rowerowym na terenie miasta Krakowa 

organizator: Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Krakowie 

 

 Działania promujące transport rowerowy:  

-  Punkt Przeładunkowy na elektryczne rowery towarowe (cargo bike)  

szczegóły: http://mobilnykrakow.pl/cargovelo/ 

  -  Bezpłatny wynajem rowerów towarowych na okres 30 dni   

http://www.krakow.pl/
http://www.telewizja.krakow.pl/
http://mpk.krakow.pl/
http://www.jestemekowkrakowie.pl/
http://mobilnykrakow.pl/cargovelo/


oferta skierowana dla firm, instytucji i organizacji pozarządowych 

Formularz zgłoszeniowy pod adresem: http://mobilnykrakow.pl/rowery-towarowe 

- Zachowaj bezpieczny dystans – min. 1 m – przy wyprzedzaniu rowerzysty - 

akcja informacyjna skierowana do kierowców  

(grafika informacyjna dostępna na biletach parkingowych w parkomatach  

w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania) 

-   Rozwój i monitorowanie ruchu rowerowego  

   Instalacja stojaków rowerowych  

   Dane o ruchu rowerowym mierzone przez 13 punktów pomiarowych  

http://mobilnykrakow.pl/rowery/#otwarte-dane; 

-  DAROPLAN – Darmowy Rowerowy Plan Miasta Krakowa   

narzędzie ułatwiające zaplanowanie trasy przejazdu rowerem przez Kraków 

http://mobinykrakow.pl/mapa-rowerowa 

 mapy zawierające atrakcyjne dla rowerzystek i rowerzystów dane 

http://mobinykrakow.pl/rowery/#mapy-i-bazy-danych 

 organizator: Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie 

 

 Uspokojenie ruchu – wyznaczenie stref ograniczenia ruchu 

organizator: Gmina Miejska Kraków 

 

  Krakowska Tarcza dla Mobilności –  zrównoważona mobilność w czasach 

COVID-19 

organizator: Gmina Miejska Kraków 

 

 

16 WRZEŚNIA (ŚRODA)  

godz. 11:00-19:00 Pl. Wielkiej Armii Napoleona  

 

 Projekt HANDSHAKE – miejskie kontrole rowerowe – możliwość bezpłatnego 

sprawdzenia stanu technicznego roweru oraz drobnych napraw, więcej informacji na: 

www.krakow.pl) 

organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa 

 

 

 16 WRZEŚNIA (ŚRODA) 

 

 Projekt STARS – Rowerem do szkoły – warsztaty inaugurujące ósmy rok 

realizacji projektu - przeznaczone dla przedstawicieli krakowskich szkół 

podstawowych, biorących udział w projekcie 

organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa 

 

 

17 WRZEŚNIA (CZWARTEK)  

godz. 11:00-17:00 Urząd Miasta Krakowa, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

 

 „Jestem EKO w Krakowie – MIASTO PRZYJAZNE ROWERZYSTOM” – 

punkt informacyjny, w tym:  

- Sprawny rower to bezpieczny rowerzysta  

http://mobilnykrakow.pl/rowery-towarowe
http://mobilnykrakow.pl/rowery/#otwarte-dane
http://mobinykrakow.pl/mapa-rowerowa
http://mobinykrakow.pl/rowery/#mapy-i-bazy-danych
../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R8W6D83P/www.krakow.pl


stoisko serwisowe z możliwością bezpłatnego wykonania szybkich prostych napraw 

(wymiana opony, regulacja hamulców, drobne serwisy rowerowe) 

- WYDAWANIE SADZONEK ROŚLIN OZDOBNYCH  

(do wyczerpania sadzonek) 

organizator: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 

 

18 WRZEŚNIA (PIĄTEK) 

 

 Projekt STARS – Rowerem do szkoły – warsztaty inaugurujące ósmy rok 

realizacji projektu - przeznaczone dla przedstawicieli krakowskich szkół 

podstawowych, biorących udział w projekcie 

organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa 

 

 

19 WRZEŚNIA (SOBOTA)  

godz. 9:00-14:00 Rondo Mogilskie 

 

 Projekt HANDSHAKE – miejskie kontrole rowerowe - możliwość bezpłatnego 

sprawdzenia stanu technicznego roweru oraz drobnych napraw, więcej informacji na: 

www.krakow.pl) 

organizator: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa 

 

  

20 WRZEŚNIA (NIEDZIELA)  

 

 Zabytkowe tramwaje i autobusy na Krakowskiej Linii Muzealnej  

organizatorzy: Zarząd Transportu Publicznego i Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne 

S.A. w Krakowie 

 

 

22 WRZEŚNIA - DZIEŃ BEZ SAMOCHODU 

WYŁĄCZAMY KASOWNIKI! BEZPŁATNE PRZEJAZDY LINIAMI DZIENNYMI I 

NOCNYMI W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ KRAKÓW  

 

22 WRZEŚNIA (WTOREK)  

godz. 11:00-17:00 Urząd Miasta Krakowa, os. Zgody 2 

 

 „Jestem EKO w Krakowie – MIASTO PRZYJAZNE ROWERZYSTOM” – punkt 

informacyjny, w tym:  

- Sprawny rower to bezpieczny rowerzysta - stoisko serwisowe  

z możliwością bezpłatnego wykonania szybkich prostych napraw (wymiana opony, 

regulacja hamulców, drobne serwisy rowerowe) 

- WYDAWANIE SADZONEK ROŚLIN OZDOBNYCH (do wyczerpania 

sadzonek) 

organizator: Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa 

 

 

Więcej na stronach: 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/R8W6D83P/www.krakow.pl


www.krakow.pl; 

www.jestemekowkrakowie.pl; 

www.ztp.krakow.pl; 

www.zdmk.krakow.pl; 

www.mpk.krakow.pl 

 

 

 

 

   

http://www.krakow.pl/
http://www.jestemekowkrakowie.pl/
http://www.ztp.krakow.pl/
http://www.zdmk.krakow.pl/
http://www.mpk.krakow.pl/

