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Rada Miasta Krakowa

Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

Uprzejmie informuję, że 30 maja 2019 r. do Wojewody Małopolskiego wpłynęło pismo 
Pana Łukasza Chruścickiego, działającego w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Kraków 
Miastem Rowerów, które przez Wydział Infrastruktury tut. Urzędu zostało zakwalifikowane 
jako skarga na Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie niepodjęcia działań mających na celu 
poprawę wykonanego oznakowania poziomego drogi dla rowerów (DDR) przy hotelu na 
ul. Monte Cassino w Krakowie. 

Za realizację zatwierdzonego projektu organizacji ruchu drogowego „w terenie” 
odpowiada zarządca drogi, co wynika między innymi z art. 20 pkt 5 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 2068) i z § 2 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 
poz.784), gdzie dookreślono zakres działania zarządcy drogi i organu zarządzającego 
ruchem.
Na terenie Miasta Krakowa organem zarządzającym ruchem, zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 poz. 1990 z późn. zm.), 
jest Prezydent Miasta Krakowa.

Stosownie do art. 30 ust. 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w realizacji zadań własnych wójt (burmistrz, prezydent miasta) 
podlega wyłącznie radzie gminy, będącej organem stanowiącym i kontrolnym gminy, 
posiadającym kompetencje do oceny działań bądź ich braku ze strony Prezydenta 
w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 229 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn.zm.) Wojewoda może badać jedynie 
skargi związane z realizacją przez gminę zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 K.p.a. 
przekazuję w załączeniu skargę Pana Łukasza Chruścickiego do rozpatrzenia zgodnie 
z właściwością przez Radę Miasta Krakowa.



                   

2

Dodatkowo proszę o poinformowanie tut. Urzędu o sposobie załatwienia ww. skargi, 
kopią odpowiedzi udzielonej Skarżącemu.

Ponadto przesyłam Panu Łukaszowi Chruścickiemu w załączeniu Klauzulę 
informacyjną dla klientów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie realizując 
obowiązek określony w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Do wiadomości:
Łukasz Chruścicki
ul. Władysława Anczyca 11 m.4
30-203 Kraków

  

  
 


		2019-06-04T09:43:46+0000
	Piotr Adamski




