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Znak sprawy: KMR/8/2012

Biuro Kontroli Wewnętrznej Urzędu Miasta Krakowa 
ul. Bracka 10, 31-005 Kraków

SKARGA
na działanie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu 

w Krakowie

Szanowni Państwo,

Pismem z dnia 10 listopada 2012 roku zwróciliśmy się o wyjaśnienie i usunięcie uchybień znajdujących 
się na drodze rowerowej wzdłuż al. Andersa.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego  art. 244. w związku z artykułem 237. wniosek 
powinien zostać załatwiony najpóźniej do 10 grudnia 2012.

16 grudnia przesłaliśmy do ZIKiT informację o przekroczeniu terminu odpowiedzi. Wobec braku reakcji  
ze strony Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu składamy skargę na przekroczenie terminu  
odpowiedzi  na  wniosek  z  dnia  10  listopada  2012 roku.  Pragniemy podkreślić,  że  wniosek nie  był 
skomplikowany,  a  zadane  pytania  proste –  dobrze  pracujący  urząd  nie  powinien  mieć  problemu 
z odpowiedzeniem na nie natychmiast po przeczytaniu wniosku przez urzędnika. Z tego powodu brak  
odpowiedzi na to pismo przez półtora miesiąca może sugerować, że zadane pytania były dla ZIKiT  
niewygodne.

Przypomnę,  iż  pytania  dotyczyły  nowo  wybudowanej  drogi  rowerowej  wzdłuż  al.  Andersa,  która 
nie spełnia zapisów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie §48 
pkt.  1 oraz  Standardów technicznych dla infrastruktury rowerowej Miasta Krakowa wprowadzonych 
Zarządzeniem Nr 2103/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 r. pkt. 4.2.

Jeśli  ZIKiT  odebrał  od  Wykonawcy  przedmiotową  drogę  nie  dopilnowując  jej  zgodności 
z obowiązującym prawem,  działając  na  podstawie  art.  221  par.  1  i  art.  241  kodeksu  postępowania 
administracyjnego, wnosimy by niezwłocznie zrealizowali Państwo obowiązki wynikające z art. 304 § 2 
kodeksu  postępowania  karnego,  w  szczególności  informując  właściwego  prokuratora  lub  Policję 
o podejrzeniu  popełnienia  przestępstwa,  a  także  podejmując  niezbędne  kroki  celem  zabezpieczenia 
śladów i dowodów przestępstwa, jakim niewątpliwie jest w tym wypadku niedopełnienie obowiązków 
przez osobę nadzorującą w/w inwestycję ze strony ZIKiT.

Z poważaniem,

Za zarząd stowarzyszenia,

Jakub Stępak
/podpisano elektronicznie/
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Otrzymują:

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