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Kraków, dn. 30 listopada 2012 roku

Znak sprawy: KMR/12/2012

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Szanowni Państwo,

W związku z  przeprowadzonym w ostatnim czasie  remontem ul.  Śląskiej  w Krakowie, 
uprzejmie informujemy, iż wedle poczynionych przez nas ustaleń w toku realizacji w/w 
inwestycji  doszło  do  poważnych  nieprawidłowości,  za  które  odpowiada  zapewne  jeden 
z pracowników  Państwa  instytucji.  W  związku  z  powyższym  wnosimy,  by  realizując 
obowiązek  wynikający  z  art.  304  §  2  kodeksu  postępowania  karnego  niezwłocznie 
zawiadomili Państwo o tym fakcie prokuratora lub Policję.

Uzasadnienie

W  toku  przeprowadzania  procedury  audytowej  w  stosunku  do  w/w  inwestycji  zostały  przedstawione, 
głównie przez  osoby fizyczne,  liczne uwagi do projektu.  Wedle  naszej  wiedzy uwagi  powyższe,  nawet 
zaopiniowane  pozytywnie  nie  zostały  z  niejasnych  przyczyn  przekazane  projektantowi,  który  otrzymał 
wyłącznie uwagi zespołu audytowego. Z dostępnych na Państwa stronie internetowej dokumentów:

• Protokołu z 9-go posiedzenia Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych w mieście 
Krakowie z dnia 11.04.2012 r.
http://zikit.krakow.pl/attachments/3514_Protok%C3%B3%C5%82%20z%209-go
%20posiedzenia%20w%20dniu%2011.04.2012r..pdf 

• Pisma z audytem rowerowym skierowanym do Biura Projektów PRO-BUD z dnia 13.04.2012 r. 
http://zikit.krakow.pl/attachments/3512_Audyt_%C5%9Al%C4%85ska_BPD.pdf) 

wynika wyraźnie jaka część opinii została przekazana dalej.

Wśród pominiętych znalazły się w szczególności uwagi Pana Krzysztofa Ryby, tzn. o zapisaniu w projekcie 
adnotacji,  ażeby projektant  przygotował  go  zgodnie  ze  Standardami  technicznymi  dla infrastruktury 
rowerowej  oraz uwagi  Pana  Łukasza Chruścickiego o zastosowanie obniżenia 3-5 cm. Obydwie uwagi są 
zaopiniowane  pozytywnie,  są  w  oficjalnym protokole  ze  spotkania,  ale najprawdopodobniej  nie  zostały 
przekazane dalej.  I  finalnie  obniżenia  na całej  długości  DDR,  jak  i  odpowiedniego krawężnika między 
DDR a chodnikiem nie ma. Podobnie brak nawierzchni bitumicznej, która musiałaby zostać użyta, gdyby 
inwestycję  zrealizowano  zgodnie  z  Zarządzeniem  nr 2103/2004  Prezydenta  Miasta  Krakowa  z  dnia 
26 listopada  2004  roku,  w  sprawie  wprowadzenia  do stosowania  „Standardów  technicznych  dla 
infrastruktury  rowerowej  Miasta  Krakowa”  (które  to „Standardy”  muszą  być  stosowane  nie  tylko  na 
podstawie przedmiotowego zarządzenia, ale również na podstawie uchwały nr XVIII/225/07 Rady Miasta 
Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 
– 2015, gdzie czytamy m.in. iż rozbudowa sieci dróg rowerowych musi następować zgodnie z przyjętymi 
standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej).
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Dodać  należy  ponadto,  iż  w  protokole  ze  spotkania  zespołu  autydowego  brak  wyrażenia  zgody 
na odstępstwo  od  standardów  w  kwestii  nawierzchni  i  uwag  o  możliwości  zastosowania  nawierzchni 
z kostki. 

Efektem w/w uchybień  jest  realizacja  przebudowy  ulicy  w  kształcie  niezgodnym  tak  z obowiązującym 
w tym zakresie prawem miejscowym, jak i dobrymi praktykami w zakresie budowy bezpiecznej i „czytelnej”  
dla użytkowników infrastruktury rowerowej.

Opisana sytuacja  wskazuje  wyraźnie  na niedopełnienie  obowiązków przez nie  znaną nam indywidualnie 
osobę,  spośród  pracowników  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  w  Krakowie.  Powyższe 
zachowanie  stanowi  czyn  spełniający  znamiona  ustawy  karnej  tj.  art.  231  § 1  kodeksu  karnego,  który 
stanowi: 
Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub niedopełniając obowiązków, działa  
na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Treść tego przepisu wskazuje, że wspomniany czyn można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie.

Fakt niedopełnienia obowiązków w przedmiotowej sprawie jest oczywisty, co wykazano powyżej. Natomiast  
szkoda dla interesu publicznego polega na realizacji inwestycji w kształcie niezgodnym z prawem.

Zgodnie z art. 304 § 2 kodeku postępowania karnego:
Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu  
przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję  
oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub  
do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów  
przestępstwa.

W  związku  z  powyższym,  działając  na  podstawie  art.  221  par.  1  i  art.  241  kodeksu  postępowania 
administracyjnego,  wnosimy by niezwłocznie  zrealizowali  Państwo obowiązki  wynikające  z powołanego 
przepisu kodeksu postępowania karnego, w szczególności informując właściwego prokuratora lub Policję 
o poważnym  podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa,  a  także  podejmując  niezbędne  kroki  celem 
zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa.

Żądamy  ponadto  poinformowania  o  podjętych  przez  Państwa  czynnościach  w  terminach  określonych 
w k.p.a.

Z poważaniem,

Za zarząd stowarzyszenia,

Jakub Stępak
/podpisano elektronicznie/

 

Otrzymują:

    [ x ] Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
    [ ] Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK 
    [ ] a/a
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