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Łukasz Krzysztof Chruścicki
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ePUAP

Dotyczy: pisma z 23 sierpnia 2019 roku odnośnie niekompletnego oznakowania i spustu
ściekowego na m. Dębnickim; znak sprawy KMR/160/2019.

W odpowiedzi na Pana pismo o charakterze interwencyjnym, zawierające postulat usunięcia
nieprawidłowości na przejeździe rowerowym przez most Dębnicki, Zarząd Dróg Miasta Krakowa prosi o
przyjęcie poniższych wyjaśnień.
Ad 1.
Przedmiotowy wpust uliczny spełnia wszelkie normy stawiane tym urządzeniom oraz
nie wykazuje żadnych oznak zużycia. Niemniej jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców
do 4 października 2019 roku na wpuście zostanie zamontowana maskownica celem uniemożliwienia
wystąpienia sytuacji grożącej zablokowaniem koła rowerowego w przypadku najazdu na szczelinę spustu.
Ad 2.
Oznakowanie poziome zostanie odtworzone w terminie do 30 września 2019 roku. Wykonawca
realizujący tzw. prace utrzymaniowe nie zgłosił konieczności odtworzenia oznakowania poziomego w
przedmiotowej lokalizacji.
Podkreślenia wymaga, iż pracownikom Wydziału ds. Utrzymania Zarządu Dróg Miasta Krakowa
przypomniano o konieczności sprawowania należytego nadzoru nad przeprowadzanymi
remontami/wszelkimi pracami związanym z bieżącym utrzymaniem, gdyż obowiązki na nich nałożone
winny być wypełnianie sumiennie rzetelnie i sprawnie w myśl zapisów ustawy z dnia
21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych.
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
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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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