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Znak sprawy: KMR/64/2019/WK Kraków, dn. 9 lipca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

dot. poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu wokół Rynku Dębnickiego –
skarga dot. bezczynności urzędników

Szanowny Panie Prezydencie!

18  kwietnia  zwróciliśmy  się  z  wnioskiem  o  odnowienie  oznakowania  poziomego  na  Rynku
Dębnickim, Do dnia dzisiejszego w przedmiotowym miejscu nie zmieniło się NIC.

Wobec tego, oraz informacji zawartych w piśmie IR-02.7223.1274.2019, cyt.:

W kwestii  odnowienia  oznakowania  poziomego  na  ul  Rynek  Dębnicki  informujemy,  że  z
informacji  uzyskanych  od Zarządu Dróg Miasta  Krakowa oznakowanie  poziome  zostanie
odnowione  zgodnie  z  harmonogramem  robót  utrzymaniowych.  W  kwestii  dodatkowego
oznakowania  skrzyżowania  ul.  Rynek  Dębnicki  z  ul.  Różaną  informujemy,  że  na  tarczy
skrzyżowania zostanie domalowany znak P-27.

Z  uwagi  na  powyższe  zostanie  opracowany  projekt  docelowej  organizacji  ruchu
uwzględniający wykonanie oznakowania poziomego. Po uzyskaniu wymaganych opinii oraz
po  zatwierdzeniu,  projekt  zostanie  przekazany  do  Zarządu  Dróg  Miasta  Krakowa  celem
realizacji.

Nasze Stowarzyszenie jest  zaniepokojone brakiem nadzoru przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa
i/lub  Zarządu Transportu Publicznego i/lub Wydziału  Miejskiego Inżyniera  Ruchu nad pracami
wykonywanymi w terenie. Wnosimy o przeprowadzenie postępowania skargowego w tej sprawie,
które wyjaśnieni przyczyny oraz osoby winne dopuszczenia do opisanych nieprawidłowości:

brak poprawy oznakowania poziomego

brak wprowadzenia dodatkowego oznakowania poziomego na skrzyżowaniu z ul. Różaną

brak działań urzędników lub brak informowania strony nt. stanu realizacji sprawy mimo wyraźnej
prośby zawartej w pierwotnym piśmie 3 miesiące temu:

Proszę nas informować o podejmowanych działaniach w sprawie oraz o sposobie załatwienia
wniosku. 

W  informacji  dot.  sposobu  załatwienia  skargi  proszę  koniecznie  zamieścić  przywoływany
„harmonogram robót utrzymaniowych”.

Proszę  nas  informować  o  podejmowanych  działaniach  w  sprawie  oraz  o  sposobie  załatwienia
wniosku za pośrednictwem ePUAP co miesiąc aż do momentu całkowitej  realizacji  postulatów
z pisma KMR/64/2019.

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), co umożliwi jego odczytanie 

również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 

prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl
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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.). 

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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