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ZIKiT/S/108826/12/NO/90026    Kraków, dnia 31 grudnia 2012 r. 
 
Dotyczy: skargi dotyczącej nieprawidłowości przy remoncie ul. Śląskiej. 
 
 
Kraków Miastem Rowerów 
ul. Anczyca 11/4 
30-203 Kraków 
 
 
 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w odpowiedzi na Państwa skargę 
dotyczącą nieprawidłowości przy remoncie ul. Śląskiej przesłaną w dniu 30 listopada 2012 r. 
informuje: 

Obowiązujące w Polsce przepisy ogólne dotyczące dróg rowerowych poza jezdnią 
zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 
roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430) są bardzo lakoniczne. Podają tylko zalecaną konstrukcję 
oraz przekroje poprzeczne. Stąd niektóre polskie samorządy stworzyły własne regulacje 
dotyczące projektowania infrastruktury rowerowej (standardy techniczne), oparte o przykłady 
najlepszej praktyki z krajów zachodniej Europy. W Krakowie takie standardy określać ma 
Zarządzenie Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2103/2004 w sprawie wprowadzenia do 
stosowania „Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa” 

Opracowując projekt budowlany projektant zobowiązany jest zastosować się przede 
wszystkim do obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r, nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), przepisów ww. 
rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku, przy 
uwzględnieniu właściwych norm.  

Potwierdzeniem powyższego jest składane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo 
budowlane oświadczenie projektanta o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

Dopiero w dalszej kolejności w miarę posiadanych możliwości projektant stosuje 
dodatkowe regulacje dotyczące projektowania infrastruktury rowerowej (standardy 
techniczne). Ww. standardy są wytycznymi dla projektanta, ograniczonymi jednak względami 
technicznymi, ekonomicznymi czy uwarunkowaniami dot. zabudowy (np. zwarta zabudowa 
terenu, obszary zabytkowe). 
 
 Ponadto informujemy, iż Sekretarz Zespołu Zadaniowego ds. audytów rowerowych 
w mieście Krakowie przesłał mailem do firmy projektowej PRO-BUD w dniu 13.04.2012 r. 
o godz. 11.35 protokół z 9-go posiedzenia zespołu, na którym opiniowany był projekt 
przebudowy ul. Śląskiej oraz wydany audyt rowerowy dla ww. projektu (nr pisma 
ZIKiT/S/20618/12/UK/23748 z dnia 13.04.2012 r.); 
 

Odnosząc się do zastosowanej na ścieżce rowerowej nawierzchni informujemy, 
iż z uwagi na gęsto występujące sieci uzbrojenia podziemnego oraz krótki przebieg ścieżki 
rowerowej zdecydowano się na zastosowanie nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej, 



jako nawierzchni rozbieralnej (łatwej do przywrócenia w przypadku konieczności rozkopu 
w wyniku np. awarii sieci). 
 Dodatkowo informujemy, że wykonanie ścieżki rowerowej w ciągu ul. Śląskiej nie 
znajduje się w „Studium podstawowych tras rowerowych” a jej uwzględnienie w projekcie 
wykonane zostało ponadprogramowo, gdyż podstawowe założenia do przebudowy ulicy 
Śląskiej miały na celu renowację nawierzchni jezdni oraz usystematyzowanie sposobu 
parkowania. 
 

   DYREKTOR 
Zarządu Infrastruktury Komunalnej 

    i Transportu 
        Joanna Niedziałkowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuj ą: 
1 x Adresat  
1 x Biuro Kontroli Wewnętrznej, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków – dot. skargi 837 – do wiadomości 
1 x NO a/a 


