
Stowarzyszenie 
K  raków   M  iastem   R  owerów                           

Kraków, dn. 5 marca 2013 roku

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 znak KMR/8/2012 zwróciliśmy się do Zarządu Infrastruktury 
Komunalnej  i  Transportu m.in.  o  przestawienie  znaków C13 i  C13a znajdującego się w rejonie 
ronda gen. Maczka przy ul. Andegaweńskiej.

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

16 grudnia ubiegłego roku przesłaliśmy do ZIKiT informację o przekroczeniu terminu odpowiedzi. 
Wobec  braku  reakcji  ze  strony  Zarządu  Infrastruktury  Komunalnej  i  Transportu  22  grudnia 
przesłaliśmy  do  Biura  Kontroli  Wewnętrznej  UMK  i  ZIKiT  skargę  na  przekroczenie  terminu 
odpowiedzi.

2 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź na część naszego wniosku z 10 listopada. W piśmie mogliśmy 
przeczytać: „O problemie usytuowania znaków drogowych w rejonie ul. Andegaweńskiej otrzymają  
Państwo odpowiedź od Działu Utrzymania Infrastruktury tut. Zarządu.”.

11 stycznia otrzymaliśmy odpowiedź na skargę. Tekst sygnowany przez panią Dyrektor ZIKiT oraz 
pana  Kierownika  Działu  Organizacji  zawiera  fragment:  „(...)  przypomniano  pracownikom  o 
konieczności  stosowania  przepisów  kodeksu  postępowania  administracyjnego  w  prowadzonym  
postępowaniu,  a  przede  wszystkim  o  ciążącym  na  każdym  pracowniku  obowiązku  udzielenia  
odpowiedzi na zgłaszane przez obywateli, zgodnie z Działem VIII k.p.a., wnioski, skargi i petycje z  
zachowaniem przewidzianych ustawą terminów.”

Dzisiaj, niespełna 4 miesiące po naszym pierwszym piśmie znaki drogowe przy ul. Andegaweńskiej 
nadal nie zostały przestawione i stoją niezgodnie z projektem organizacji ruchu, a Dział Utrzymania 
Infrastruktury nadal nie przesłał odpowiedzi na pismo z listopada ubiegłego roku.

Taka sytuacja jest niedopuszczalna, rażąco łamie zapisy kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz lekceważy konstytucyjne prawa obywatelskie.

W związku z powyższym prosimy o:

• doprowadzenie oznakowania do zgodnego z projektem organizacji ruchu,

• wskazania  winnego  złego  usytuowania  znaków,  w  szczególności  czy  był  to  pracownik 
ZIKiT  czy  zewnętrzna  firma  oraz  poinformowanie  o  konsekwencjach  wyciągniętych 
w związku z tą sytuacją,
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• jeżeli  oznakowaniem  zajmują  się  zewnętrzne  firmy:  wyjaśnienie  czy  i  w  jaki  sposób 
pracownicy ZIKiT sprawdzają poprawność wykonania oznakowania przez te firmy,

• wyjaśnienie w jaki sposób pismo wysłane do ZIKiTu w listopadzie ubiegłego roku do tej  
pory nie doczekało się odpowiedzi.

Z poważaniem,

Za zarząd stowarzyszenia,

Jakub Stępak
/podpisano elektronicznie/

 
Otrzymują:

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