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Dotyczy: pisma z 11 lipca 2019 roku odnośnie niewystarczającego zakresu remontu 

                   ul. Karmelickiej; znak sprawy KMR/138/2019.  

 

 

W odpowiedzi na Pana pismo o charakterze interwencyjnym, zawierające postulat objęcia pracami 

remontowymi ul. Karmelickiej na wysokości przystanku tramwajowego przy teatrze Bagatela (ul. 

Garbarska do ul. Dunajewskiego), Zarząd Dróg Miasta Krakowa prosi o przyjęcie poniższych wyjaśnień. 

 

Przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Karmelickiej na odcinku od ul. Rajskiej 

do al. Mickiewicza, realizowana jest w ramach zadnia budżetowego pn.: „Modernizacja torowisk 

tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Z uwagi na ograniczone środki finansowe oraz 

niezwykle pilne i liczne potrzeby związane z modernizacją krakowskich torowisk, zakres przedmiotowego 

zadania ustalono tak, by poddać modernizacji odcinek najbardziej tego wymagający. 

 

W związku z ww. zakresem robót o charakterze inwestycyjnym, w ramach środków 

przeznaczonych na bieżące utrzymanie torowisk, rozpoczęto niezbędne prace naprawcze 

w części węzła rozjazdów. Wykonano również prace polegające na miejscowej stabilizacji kostki brukowej 

w strefie przyszynowej, na fragmencie ul. Karmelickiej od ul. Garbarskiej 

do ul. Dunajewskiego. Wskazane w treści pisma znak KMR/138/2019 z 11 lipca 2019 roku, uszkodzenia 

odwodnienia liniowego są natomiast skutkiem wprowadzenia zastępczej organizacji ruchu (w 

szczególności uruchomienia zastępczych linii autobusowych) w związku z przebudową układu torowego w 

ul. Królewskiej – ul. Podchorążych – ul. Bronowickiej (na odcinku 

od ul. Głowackiego do ul. Rydla) wraz z pętlą tramwajową. 

 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zlecił wykonanie robót - w zakresie utrzymania systemu odwodnienia 

miasta Krakowa - polegających na naprawie odwodnienia liniowego, w ciągu ulicy Karmelickiej, których 

realizacja odbędzie się przed przywróceniem ruchu kołowego.  
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Z uwagi na powyższe brak jest przesłanek racjonalizujących wyciągnięcie konsekwencji służbowych 

wobec osób, które rzekomo są odpowiedzialne za jakiekolwiek nieprawidłowości związane z pracami 

wykonywanymi w ciągu ulicy Karmelickiej. 

 

Jednocześnie działając na podstawie art. 226a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postepowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 ze zm.) w ramach wykonania obowiązku 

o którym mowa 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 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. 
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