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PONOWIENIE WNIOSKU O UDZIELENIE INFORMACJI W TRYBIE  WNIOSKU 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 
Szanowny Panie Starosto. 
 
W związku z otrzymanym pismem z dnia 3 listopada 2014 r. (WD.1431.11.2014.KJ; WD.KW-1638/14) 
będącym odpowiedzią na wniosek z dnia 21 października 2014 r. informuję, że nie została udzielona 
odpowiedź na pytanie drugie sformułowane w przesłanym wniosku (treść poniżej), dlatego prosimy o 
udzielenie odpowiedzi (podkreślono istotny fragment): 

„Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku 
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracamy się z prośbą o udostępnienie: 

- informacji, czy organizacja ruchu, której projektu stałej organizacji ruchu o sygn. akt: 
WD.7120.00097.2013.KJ zaewidencjonowanego w rejestrze pod nr: EZOR-000053/13 został zatwierdzony 
w dniu 26 sierpnia 2013 r. jest obecnie obowiązujący, czy też na drogach, dla których ww. projekt został 
przygotowany obowiązuje inna organizacja ruchu, a jeżeli tak wnosi się o udostępnienie projektu takiej 
organizacji ruchu wraz ze wskazaniem daty jej zatwierdzenia oraz numeru w rejestrze.” 
 
Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że przepisy precyzyjnie regulują kwestię utraty ważności 
zatwierdzonej organizacji ruchu, a z otrzymanej od Państwa dokumentacji wynika wprost, że Urząd Miasta 
i Gminy w Swarzędzu jako zarządca drogi nie dopełnił w terminie roku od daty zatwierdzenia projektu 
organizacji ruchu (tj. do dnia 26 sierpnia 2014 r.) obowiązku wynikającego z § 12 ust 1. Rozporządzenia 
(…) z dnia 23 września 2003 r., tzn. nie zawiadomił organu zarządzającego ruchem, zarządu drogi oraz 
właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem 
wprowadzenia organizacji ruchu. Wynika to wyraźnie z korespondencji i argumentacji, którą Starostwo 
prowadziło z zarządcą drogi i co potwierdza Pan w przesłanej odpowiedzi. Informację w tym zakresie 
znajdujemy w szczególności w korespondencji pomiędzy panią Joanną Kostrzewską oraz panią Elżbietą 
Karpińską w dniu 31 marca 2014 r. oraz w piśmie skierowanym przez Pana do Burmistrza Miasta i Gminy 
Swarzędz w dniu 28 lipca 2014 r. (WD.7120.97.2013.KJ; WD.KW-1103/14), gdzie wyraźnie informował 
Pan, że: 
„Jednakże w dniu 31.03.2014 r. zostaliśmy poinformowani drogą mailową, iż ze względu na nie 
wykonanie przez wykonawcę prac związanych z umieszczeniem oznakowania przesunięty został termin 
jego wprowadzenia. O wprowadzeniu zmian organizacji ruchu oraz możliwości przeprowadzenia kontroli 
mieliśmy zostać poinformowani”. 
Taka sama informacja zamieszczona jest w Protokole kontrolnym z dnia 13 sierpnia 2014 r. sporządzonym 
przez Dyrektora Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej: 



 

„Starosta Poznański w dniu 12.03.2014 został poinformowany o zamiarze wprowadzenia przedmiotowej 
organizacji ruchu, a po wskazaniu Gminie zamiaru przeprowadzenia kontroli wykonania zadań 
technicznych (…), Gmina w wyznaczonym na 31.03.2014 r. dniu kontroli poinformowała drogą mailową, 
iż termin wprowadzenia oznakowania został przesunięty ze względu na nie wykonania prac przez 
wykonawcę”. 
 
Poza powyższym, przepis wyraźnie wskazuje, że Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz powinien zawiadomić 
nie tyle o samym zamiarze wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu, ale o terminie jej 
wprowadzenia. Nie uczynił tego nawet w piśmie z dnia 6 marca 2014 r. – nie została w nim wskazana 
konkretna data, co zostało w korespondencji między Starostwem a Gminą Swarzędz wyraźnie podkreślone – 
vide korespondencja mailowa z dnia 31 marca 2014 r., a dokładniej fragment pisma skierowanego ze 
Starostwa do Gminy Swarzędz: „W otrzymanym w dniu 12 marca 2014 r. nie został wskazany dokładny 
termin wprowadzenia”. Nadmienić warto, że urzędnicy starostwa prawdopodobnie wykraczają poza 
przyznane im ustawowo kompetencje, informując dodatkowo Gminę Swarzędz, że sami uznali, iż 
domniemanym terminem wprowadzenia organizacji ruchu jest dzień 19 marca 2014 r. 
 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że o spełnieniu warunków wynikających z § 12 ust. 1 rozporządzenia 
można mówić wyłącznie w sytuacji, gdy poza zawiadomieniem organu zarządzającego ruchem, 
zawiadomione zostały także dwa inne wskazane w przepisie podmioty, tj. zarząd drogi oraz właściwy 
komendant Policji. Wydaje się, że kwestia ta została całkowicie pominięta przez Starostę. Jeżeli natomiast 
zawiadomienie tych podmiotów nie miało miejsca, należy rozumieć, że Urząd Miasta i Gminy w Swarzędzu 
obowiązku nie dopełnił. Powinno to skutkować utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu, tym 
samym obowiązkiem dla Starosty wynikającym z § 12 ust. 4 rozporządzenia, czyli poinformowaniem przez 
organ zarządzający ruchem zarządu drogi o utracie ważności zatwierdzonej organizacji ruchu. 
 
Dlatego ponownie prosimy o informację, czy Starosta dopełnił obowiązku z § 12 ust. 4 rozporządzenia. 
 
Proszę o przesłanie dokumentów drogą pocztową na wskazany wyżej adres korespondencyjny 
Stowarzyszenia oraz o przygotowanie dokumentów w formie elektronicznej (skany) i przesłanie ich na 
adres: len.kicin@poczta.fm. 
 
Jednocześnie, w związku poruszaniem się pojazdów nieuprawnionych (TIRów) po ul. Swarzędzkiej 
skutkującym niebezpieczeństwem dla uczestników ruchu drogowego, w imieniu mieszkańców proszę o 
spowodowanie jak najszybszego dostosowania oznakowania na przedmiotowej ulicy i ulic przyległych do 
warunków na niej panujących i wynikających z przeprowadzonych kontroli, wniosków Policji i nakazu 
Wojewody. 
 
 

Z poważaniem 


