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NO.051.1.101.2019  

 

 Stowarzyszenie Kraków  
 Miastem Rowerów  
  
 ePUAP 
  
 
dotyczy: nieprawidłowości w wykonaniu przebudowy przejazdów dla rowerów ul. Królewskiej 
róg z ul. Galla, znak sprawy: KMR/142/2019  
 
 
 

 W odpowiedzi na skargę z 23 lipca 2019 r. w sprawie nieprawidłowości w wykonaniu 

przebudowy przejazdów dla rowerów ul. Królewskiej róg z ul. Galla, znak sprawy: 

KMR/142/2019, Zarząd Dróg Miasta Krakowa według swoich właściwości wyjaśnia  

co następuje. 

  

W przedmiotowym rejonie zarówno ruch kołowy jak i ruch pieszych, a także ruch 

rowerowy, nadal odbywa się po placu budowy. Aktualnie zakończony został jeden  

z etapów robót budowlanych, który wpływa bezpośrednio na terminy wprowadzania kolejnych 

etapów tymczasowej organizacji ruchu. W związku z tym wykonano wyłącznie warstwy 

wiążące na jezdniach umożliwiające uruchomienie ruchu kołowego przez poprzeczne ulice,  

co z kolei było warunkiem zamknięcia innych przejazdów przez ul. Królewską. 

W miejscach przejść dla pieszych (w szczególności na skrzyżowaniu z ul. Galla) 

docelowo, na jezdni zostanie wykształcone wyniesienie w postaci rampy najazdowej. Roboty 

te zostaną zrealizowane na ostatnim etapie wykonywania jezdni – podczas układania warstwy 

ścieralnej. Zgodnie z projektem odkrycie krawężnika na wszystkich przejazdach rowerowych 

będzie wynosiło 0 cm a na wszystkich przejściach nie więcej niż 2 cm. 

W związku z powyższym, informuję, iż nie znajduję podstaw do uznania skargi  

za zasadną. Informuję, że zgodnie z regulacją prawną, zawartą z art. 239 § 1 Kodeksu 

postępowania administracyjnego w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wskazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił 

skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może 

podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez 

zawiadomienia skarżącego. 

 Działając na podstawie art. 226a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), w ramach wykonania 

obowiązku, o którym mowa w art. 13 i 14 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazuję  
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w załączeniu klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach 

prowadzonych przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa postępowań w sprawie skarg i wniosków  

w rozumieniu przepisów Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

 

 

 

 

Załącznik: 
1 x klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 
 
Otrzymują: 
1 x Adresat wraz z załącznikiem  
1 x aa NO 


