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Prezydent Miasta Krakowa 
za pośrednictwem

Biura Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Krakowa

dot. nieprawidłowości przy budowie stacji paliw przy ul. Płk Dąbka i Rybitwy

Szanowny Panie Prezydencie, 

zwracamy  się  z  prośbą  o  kontrolę  infrastruktury  rowerowej  wykonanej  w  ramach  zadania  pn.
"Projekt stacji paliw płynnych i gazowych, myjni samoobsługowej oraz salonu samochodowego
wraz  z  serwisem  na  działkach  nr  256/4,  256/5,  256/13,  256/16,  256/21,  256/28  obręb  nr  22
Podgórze  przy  ul.  pułkownika  Dąbka  oraz  ul.  Rybitwy  w Krakowie"  pod  kątem zgodności  z
dokumentacją  uzgodnioną  w  ramach  audytu  rowerowego.  W  załącznikach  przekazujemy
uzgodnienie  audytu  rowerowego  pismem TR.461.1.164.2016  z  dnia  18  listopada  2016  r.  wraz
z dokumentacją projektową (plan sytuacyjny, przekroje konstrukcyjne).

Wyniesione  przejście  dla  pieszych i  przejazd  dla  rowerzystów wzdłuż  ul.  Rybitwy miały  mieć
zachowane  ciągłość  niwelety  na  zjeździe  na  stację  paliw.  Przekrój  D-D  pokazuje  prawidłową
konstrukcję N3 gdzie warstwą ścieralną stanowić miał asfalt lany MA 8 grubości 4 cm.
W terenie przedstawiciel naszego Stowarzyszenia stwierdził wykonanie przejazdu dla rowerzystów
z kostki betonowej w takim samym kolorze jak najazd na wyniesiony zjazd co jest niezgodne z
projektem oraz z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 3113 „Standardów technicznych i
wykonawczych  dla  infrastruktury  rowerowej  Miasta  Krakowa”.  Rozwiązaniem  jest  również
nieczytelne z punktu widzenia użytkowników infrastruktury.

Wnosimy o niezwłoczne zobowiązanie Zarządu Dróg Miasta Krakowa do poprawy infrastruktury
rowerowej oraz wyciągnięcie konsekwencji służbowych wobec inspektora, który nadzorował ww.
inwestycję i odebrał infrastrukturę niezgodną z przedstawioną społeczeństwu na audyt rowerowy.

Załączniki:
1. przekroje konstrukcyjne
2. plan sytuacyjny
3. pismo TR.461.1.164.2016 - uzgodnienie projektu

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

podpisano elektronicznie/ ePUAP

Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 39' ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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