
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/87/2019/2 Kraków, dn. 2 lipca 2019r.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa 

dot. udostępnienia projektu budowy Północnej Obwodnicy Krakowa (POK) 
w ciągu drogi ekspresowej S-52 (2)

Szanowni Państwo,

Dokumentacja  dostępna  pod  adresem  https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33844/Rozpoczynaja-sie-
spotkania-informacyjne-z-mieszkancami-dotyczace-S52-POK jest niekompletna.

Brak jest opisu technicznego, przekrojów typowych, docelowej organizacji ruchu, co uniemożliwia
ocenę,  czy  dokumentacja  jest  zgodna  z  dokumentem  „Wytyczne  dla  infrastruktury  pieszej
i rowerowej”  w  zakresie  takim  jak  konstrukcje  nawierzchni,  obniżenia  krawężników,  czy
stosowanie wyniesionych przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Mając  na  uwadze  powyższe,  działając  w  interesie  społecznym,  realizując  cele  statutowe,  na
podstawie art. 61 Konstytucji RP z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.)
oraz  ustawy  z  dnia  6  września  2001  roku  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  zwracamy  się
z wnioskiem o udostępnienie:

1. aktualnej wersji projektu budowy drogi S52 – Północnej Obwodnicy Krakowa, w zakresie
planowanej infrastruktury rowerowej, w szczególności:

A) opisu technicznego

B) przekrojów typowych

C) projektu docelowej organizacji ruchu

2. informacji,  czy  przedmiotowa  inwestycja  jest  współfinansowana  ze  środków  Unii
Europejskiej

3. jeśli  przedmiotowa  inwestycja  jest  współfinansowana  ze  środków  Unii  Europejskiej  –
danych kontaktowych do instytucji europejskiej nadzorującej poprawność realizacji procesu
projektowego przedmiotowej inwestycji 

Jednocześnie informujemy, że w związku z ignorowaniem przez miniony rok naszych postulatów
oraz możliwym złamaniem prawa w procesie projektowym, pismem KMR/123/NIK zwróciliśmy
się do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzeniem kontroli oraz o objęcie nadzorem procesu
projektowego przedmiotowej inwestycji.

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), która 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

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.). 
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Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

• Adresat  
• a/a
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