Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/115/2019

Kraków, dn. 26 czerwca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
skarga dot. sposobu załatwienia wniosku KMR/95/2018
dot. nieprawidłowego wykonania drogi dla rowerów przy ulicy Konopnickiej
Szanowny Panie Prezydencie!
Dnia 8 listopada 2018 roku pismem nr KMR/95/2018 zwróciliśmy się do podległych Panu
urzędników z ZDMK o naprawienie nieprawidłowo wykonanej drogi dla rowerów przy ulicy
Konopnickiej.
W odpowiedzi, pismem IR.47.387.2018, Dyrektor ZDMK Marcin Hanczakowski poinformował,
cyt.:
Zarząd Dróg Miasta Krakowa w odpowiedzi na pismo znak: KMR/95/2018 w sprawie
nierówności na wybudowanej nowej ścieżce rowerowej przy ulicy Konopnickiej informuje, iż
inwestycja realizowana jest przez PINNEX Sp. z o .o ul. B. Prusa 33 z art.16 . Inwestycja nie
została zakończona. W m-cu grudniu 2018r przedstawiciel ZDMK zwrócił uwagę Inwestorowi
na konieczność dokonania poprawy wykonanych robót , co będzie możliwe przy dogodnych
warunkach atmosferycznych. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę zadania do odbioru ,
przedłożone przez Wykonawcę dokumenty z odbioru zostaną Państwu przesłane.
Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy dalszej informacji w sprawie. Ponadto do dnia dzisiejszego
nie udzielono wyjaśnień dot. poniższych kwestii z wniosku:
Mając na uwadze powyższe wnosimy o:
1. przeprowadzenie kontroli poprawności wykonania przedmiotowej drogi dla rowerów
2. udostępnienie dokumentacji fotograficznej i protokołu z kontroli
3. przeprowadzenie badania równości przedmiotowej drogi dla rowerów i udostępnienie
protokołu z badania
4. wyjaśnienie:
A) Jakie wymagania co do równości podłużnej nawierzchni ścieżki rowerowej określono
Wykonawcy?
B) Jakie były wyniki badań kontrolnych przed odbiorem infrastruktury?
C) Czy Wykonawca wykonał skropienie emulsją bitumiczną (jakiego typu) warstwy
z kruszywa, na której ułożono warstwę bitumiczną?
D) Jakie działania naprawcze (i w jakim terminie) są planowane?
Wobec powyższego wnosimy o przeprowadzenie postępowania skargowego, wyjaśnienie
wszystkich w/w kwestii.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Ponadto żądamy ustalenia kto personalnie, i z których jednostek miejskich lub wydziałów urzędu
jest odpowiedzialny za nieprawidłowości, przekazywanie nieprawdy Prezydentowi Miasta Krakowa
oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec wszystkich tych osób.
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.).

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/
Otrzymują:
• Adresat
• a/a
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