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Dotyczy: aktualnego projektu organizacji ruchu na ulicy Zakopiańskiej na wysokości przystanku Łagiewniki ZUS (znak 

sprawy: KMR/102/2018/4). 

 

 W nawiązaniu do Państwa pisma, przekazanego za pomocą środków komunikacji elektronicznej w dniu 2.01.2019 

r., Zarząd Dróg Miasta Krakowa przekazuje następujące stanowisko. 

 W zakresie pkt. 1 właściwym do udzielenia odpowiedzi jest Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta 

Krakowa. 

 Odnosząc się do kwestii przekazania protokołów odbioru (pkt. 2 i 3) wdrożonej organizacji ruchu należy 

zaznaczyć, że obowiązujące przepisy prawa nie nakładają na zarządcę drogi obowiązku dokonywania protokolarnego 

odbioru wdrożonej czasowej organizacji ruchu. Dodatkowo, zgodnie z § 12, ust. 3 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach  

oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U z 2017 r., poz. 784): 

„3. Jeżeli organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie do 14 dni od dnia 

wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji 

projektu.”. Kwestie przeprowadzania czynności kontrolnych zostały również określone w § 12, ust. 5 ww. 

Rozporządzenia: 

„5. Niezależnie od kontroli, o której mowa w ust. 3, organ zarządzający ruchem przeprowadza co najmniej raz  

na 6 miesięcy kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków 

drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego umieszczonych na drogach jemu podległych.” 

Jednocześnie Zarząd Dróg Miasta Krakowa pragnie zapewnić, że Gmina Miejska Kraków dokłada wszelkich 

starań, aby zapewnić bezpieczeństwo niechronionym uczestnikom ruchu drogowego poruszającym się w obrębie 

realizowanej Trasy Łagiewnickiej oraz obejmuje przedmiotową inwestycję szczególnym nadzorem jeśli chodzi  

o kwestie bezpieczeństwa. 

Z up. DYREKTORA ZDMK 

Janina Pokrywa 

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji 

Sprawę prowadzi: 

Piotr Rusin- Dział Organizacji i Nadzoru- w zakresie obsługi postępowania 

nr tel.: 12 616 75 67 

Paweł Chuchro- Dział Oznakowania i Urządzeń BRD 

nr tel.: 12 616 75 39 

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 


