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Kraków, dn. 13 lutego 2013 roku

Znak sprawy: KMR/8/2012

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

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do pisma ZIKiT/S/4663/13/NO/6627, jak również przekazanego tym pismem audytu 
rowerowego ZIKiT/S/39580/11/UK/36425, a także na podstawie odpowiedzi udzielonych w piśmie 
ZIKiT/S/113925/12/NO,  wnosimy  o  przeprowadzenie  kontroli  mającej  wyjaśnić  w  jaki  sposób 
Organ  prowadził  nadzór  nad  wykonaniem  projektu  oraz  inwestycji  w  postaci  budowy  drogi 
dla rowerów  po  południowej  stronie  ul.  Andersa,  na  odcinku  od  ronda  gen.  Maczka 
do skrzyżowania z ul. Braci Schindlerów.

Efektem końcowym przeprowadzonej inwestycji, po, jak informuje Organ „komisyjnym odbiorze, 
podczas którego nie dopatrzono się nieprawidłowości”, jest infrastruktura niespełniająca nie tylko 
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  oraz 
zarządzenia nr 2103/2004 prezydenta miasta Krakowa z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie 
wprowadzenia  do  stosowania  „Standardów  technicznych  dla  infrastruktury  rowerowej  miasta 
Krakowa”, ale również niezgodna z wydanym przez ten sam Organ dnia 21.06.2011 roku audytem 
rowerowym nr ZIKiT/S/39580/11/UK/36425. Dodatkowo, infrastruktura ta wykonana została w taki 
sposób,  iż  już  po  kilku  miesiącach  od  odbioru,  z  powodu  licznych  spękań,  które  to  wynikają 
zapewne z niewłaściwego sposobu wykonania podbudowy, jej stan jest mocno niezadowalający.

Nieprawidłowości są tak znaczne, a stan faktyczny tak mocno odbiegający od zapisów wydanego 
audytu,  iż trudno uwierzyć,  że podczas kontroli  żaden z pracowników Organu nie dopatrzył się 
najmniejszych  nieprawidłowości.  Nie  chodzi  tutaj  bowiem  jedynie  o  wysokość  krawężników, 
których to kwestia poruszana była w poprzednich pismach, lecz również brak ciągłości nawierzchni 
drogi  rowerowej,  czy  odpowiednią  niweletę.  Nie  jest  możliwe,  aby  przy  prawidłowo 
przeprowadzonym odbiorze  rzeczy  takie  nie  zostały  zauważone.  Wątpimy  również  w fakt,  aby 
pracownicy Organu przeprowadzający przedmiotowy odbiór nie byli w stanie rozróżniać kolorów.

W związku z powyższym domagamy się przeprowadzenia kontroli, mającej wyjaśnić następujące 
kwestie:

1/  Czy  w  finalnym  projekcie,  który  to  został  zatwierdzony  przez  Organ,  ujęte  zostały  uwagi 
wynikające z audytu rowerowego nr ZIKiT/S/39580/11/UK/36425.

a/ Jeśli Organ zgodził się na odstępstwa od zapisów audytu, na podstawie ustawy z dnia 6 września 
2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej  wnosimy  o  przekazanie  stosownych  dokumentów, 
tj. kolejnego wydanego audytu rowerowego dla przedmiotowej inwestycji oraz pism przekazanych 
w tym temacie wykonawcy.

b/ Jeśli  Organ nie zgodził  się na odstępstwa od audytu,  a  finalny projekt  nie uwzględnia uwag 
wynikających z przedmiotowego dokumentu, wnosimy o wyjaśnienie, dlaczego projekt taki został 
zaakceptowany przez Organ oraz o wyciągnięcie konsekwencji wobec osób za to odpowiedzialnych;
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2/ Wnosimy o wyjaśnienie, dlaczego inwestycja została zrealizowana niezgodnie z zapisami audytu 
nr ZIKiT/S/39580/11/UK/36425, tj. w szczególności dlaczego:

- zezwolono wykonawcy na zrezygnowanie z ciągłości nawierzchni drogi dla rowerów na zjazdach;

-  zezwolono wykonawcy na wykonanie  drogi  dla  rowerów, która nie  jest  obniżona w stosunku 
do znajdującego się obok chodnika;

- zezwolono wykonawcy na wykonanie obrzeży i krawężników w kolorze innym, niż czerwony;

Dla każdego z punktów powyżej  wnosimy o oddzielne  wyjaśnienie,  dlaczego zdecydowano się 
na odstępstwa od audytu;

3/ W przypadku, gdyby Organ nie zdecydował się na odstępstwa od zapisów audytu lub nie był tego 
w stanie udokumentować, wnosimy o wyjaśnienia którego dnia oraz w jaki sposób przeprowadzony 
został  odbiór  przedmiotowej  inwestycji,  iż  pracownicy  Organu  nie  dopatrzyli  się  żadnych 
nieprawidłowości,  mimo,  iż  stan  infrastruktury  w  dniu  odbioru  znacząco  odbiegał  od  zapisów 
stosownego audytu.

Na podstawie  ustawy z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej  wnosimy 
o przekazanie dokumentów powstałych podczas tego odbioru (notatka służbowa, protokół).

Wnosimy o wyjaśnienie, czy podczas odbioru:

- sprawdzana była ciągłość nawierzchni na zjazdach;

- sprawdzany był kolor oraz rodzaj zastosowanej kostki betonowej;

-  sprawdzana  była  niweleta  –  wraz  z  podaniem o  ile  cm droga  dla  rowerów została  obniżona 
względem chodnika;

- sprawdzana była wysokość krawężników – wraz z podaniem jakie uzyskano wyniki w przypadku 
każdego z krawężników;

4/ Wnosimy o wyjaśnienia, z czego wynikają pojawiające się już po kilku miesiącach od odbioru 
inwestycji spękania nawierzchni. W tym przypadku stoimy na stanowisku, iż wyjaśnienia wymaga 
fakt, jaka jest  przyczyna tego typu stanu rzeczy. Jeśli bowiem nieprawidłowo została wykonana 
podbudowa, nie wystarczy jedynie zabezpieczyć spękań.

5/  Wnosimy  o  doprowadzenie  przedmiotowej  drogi  rowerowej  do  stanu  zgodnego  z  zapisami 
audytu, tj. w szczególności:

-  wymianę  obrzeży oraz  krawężników wykonanych z  kostki  betonowej  na  elementy  w kolorze 
czerwonym;

-  obniżenie  przedmiotowej  drogi  dla  rowerów  w  stosunku  do  chodnika  –  zgodnie  z  zapisami 
standardów oraz wydanego audytu rowerowego;

- przebudowę zjazdów tak, aby zachowana została ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów;
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Wnosimy  o  podanie,  w  jakim  czasie  prace  te  zostaną  wykonane  oraz  kto  poniesie  koszty  ich 
wykonania.

Opisana sytuacja wskazuje wyraźnie na niedopełnienie obowiązków przez pracowników Zarządu 
Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  w  Krakowie.  Powyższe  zachowanie  stanowi  czyn 
spełniający znamiona czynu zabronionego opisanego w art. 231 § 1 kodeksu karnego, który stanowi:

Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając 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.

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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