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Dotyczy: wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 czerwca 2018 r. 

 

 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w dniu 7 czerwca 2018 r. (data wpływu  

do ZIKiT: 8 czerwca 2018 r)  w sprawie udostępnienia protokołu wykonania projektu stałej organizacji ruchu nr 245 

na ul. Smoleńsk w Krakowie, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie uprzejmie informuje. 

Prace związane z realizacją zmian w organizacji ruchu w P1 SPP (obejmujące ul. Smoleńsk) zlecone zostały 

do realizacji z terminem wykonania do dnia 30 czerwca 2018 r. Wobec powyższego na dzień 21 czerwca 2018 r., 

brak dokumentacji w postaci protokołu odbioru. 

W odniesieniu do zawnioskowanej formy i sposobu udostępnienia w/w informacji poprzez opublikowanie  

w Biuletynie Informacji Publicznej nadmienić należy, iż zgodnie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku  

o dostępie do informacji publicznej (Dz. U z 2016, poz. 1764, ze zm.) cyt.: „Podmioty, o których mowa  

w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych,  

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. C i d i pkt. 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne”. Brzmienie  

w/w przepisów nie nakłada obowiązku na podmiot udostępniający informacje publiczne stanowiące treść aktów 

administracyjnych do publikowania przedmiotowych dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Ponadto, zaznaczyć należy, iż publikator jakim jest Biuletyn Informacji Publicznej powinien w przejrzysty 

sposób prezentować najważniejsze informacje. Poprzez zamieszczanie nadmiaru informacji przystępność  

oraz transparentność rzeczonego systemu stron internetowych zostałaby zaburzona, w efekcie czego informacje,  

do których publikowania zobowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej straciłyby na swej przystępności.  

  

 

Z up. Dyrektora ZIKiT 

Michał Gołębiowski 

Kierownik 

Działu Organizacji i Nadzoru 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1 x Adresat  

1 x aa NO 

 

W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma usytuowany 

w prawym górnym rogu pierwszej strony 




