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Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
w Olsztynie
ul. Knosały 3/5 B, 10-015 Olsztyn

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
W odpowiedzi na wniosek o informację publiczną złożony dn. 23.12.2015 r. otrzymałem pismo
(znak NM.051.381.2015; w załączniku) z informacją, że z Zarządem Dróg, Zieleni i Transportu
w Olsztynie nie uzgadniano treści tabliczki pod znakiem C-2, ustawionym w okolicy Wysokiej
Bramy, przed skrzyżowaniem ul. 11 Listopada z ul. M. Curie-Skłodowskiej. W związku z tym, na
podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ust. 1 Ustawy
z dn. 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r.
poz. 782) proszę o udzielenie mi następujących informacji:


czy ZDZiT w Olsztynie na bieżąco kontroluje oznakowanie dróg, których jest zarządcą
w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach? Jeśli tak, jak często są prowadzone kontrole?



czy ZDZiT w Olsztynie zatwierdził projekty organizacji ruchu dla ulic przebudowanych
w ramach budowy linii tramwajowych w Olsztynie; czy została przeprowadzona
weryfikacja zgodności rzeczywistego oznakowania z ww. projektami? Jeśli
przeprowadzono taką weryfikację, proszę wskazanie, czy nastąpiło to przed
udostępnieniem tych ulic do ruchu, czy już po tym. Proszę też o udostępnienie protokołów
zawierających ewentualne uwagi i zastrzeżenia zarejestrowane podczas kontroli. Jeżeli
takie uwagi i zastrzeżenia się pojawiły, proszę o podanie daty ponownej weryfikacji
oznakowania oraz udostępnienie odpowiednich protokołów.



kiedy ZDZiT otrzymał informację, że w centrum Olsztyna, przy drodze publicznej
pozostającej w jego zarządzie znajduje się nieuzgodnione oznakowanie. Kiedy i jakie
podjęto kroki w związku z tą informacją?



proszę o udostępnienie aktualnych projektów organizacji ruchu dla obszaru trójkąta ulic
11 Listopada/Pieniężnego/Pl. Jedności Słowiańskiej (ze skrzyżowaniami), rejonu
skrzyżowań ulic Kościuszki, Kołobrzeskiej i Mazurskiej oraz całej długości ulicy Obiegowej
(ze skrzyżowaniami).

Proszę o przekazanie mi wzmiankowanych informacji w formie dokumentów papierowych do
odebrania osobiście w siedzibie ZDZiT, w przypadku projektów organizacji ruchu proszę
o zastosowanie formatu zapewniającego czytelność. Proszę o poinformowanie mnie
o przygotowaniu dokumentów do odbioru drogą e-mailową (j.gozdek@fro.olsztyn.pl)
lub telefoniczną (696 092 122).

Jerzy Gozdek

