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Szanowni Państwo.
Działając w drodze interesu publicznego, BPIP - Biuro Pozyskiwania Informacji Publicznych rozpoczął audyt wypełnienia przez i 
obowiązku ustawowego przeprowadzania pomiarów widoczności i natężenia ruchu na przejazdach koląawcHlrogcwych, oraz wyk< 
kontroli stanu technicznego dpSg i obiektów inżynierskich.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o dostępie do informacji publicznej,

(Podstawa prawna: 1 stycznia weszła w żyda ustawa z 6 wześn/a 2001 r. o dostępie do Infomagi publicznej (Dz. U Ił 112, por. 1198). Łfeiawa precyzuje tara yti 
prawie obywateli do Intonacji o ddplaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organomwladzypalidwowej (I innympodmotonf udostępniać każdą Znftwrafo < 
ii Intonację publiczną fart. 1, ust,Ij.fuj/ątakstanowią Intonacje niejawne (ait.5, ust. 1). Zgodnie z ustawą prawo do Intonacji publicznejobejnuja uprawnieni^ 
uzyskania takiej intonacji, zawierające] aktualną wiedzę o sprawach publicznych. Na prawo do intormąi publicznej składają się uprawnienie do: uzyskania Ir] 
Infbmat^ przetworzonej, wglądu dofootonantów urzędowych, dostępu do podedzeh kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 
przytfuguje każdej osobie (art.2 usLI). Od osoby występującej o Inforrrację publiczną nie wolno żądać uzasadnienia wniosku (art.2 usL2J)

proszę o udzielenie informacji publiczne] w terminie 14 dni od dnia odebrania pisma w zakresie: ~
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A WYKONANA POMIARÓW W IDOCZNOŚCt I NATĘŻHHA RUCHU NA PRZEJAZDACH KOLEJOWCHDROGCWYCH-w zakresie:

1. Wjaklm terminie zostały przeprowadzane ostatnie pomiary widoczności na przejazdach kcfejowo-drogowych? - progowi 
wpj-

■ 2? Wjatóm okresie zostały prze prowadzone ostatnie pomi ary natężeni a ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych?

’ 3? Ile przejazdów było objęte pomiarami widoczności i natężania ruchu w ostatnich terminachfokresach pomiarowych?

- 4. Czyzamówienie dotyczące wykonania pomiarów widoczności zastało udżelone WAonawcyztzw. wolnej ręki, czy w oparciu o opub 
trybie wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? Jeśli nie było publikami ogłoszenia, prosimy o potwierdzenie 

......................  iwolnejręki., . zamówienia udzielono
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rzejazdachkalejcwbf 30’235. Pros i my o wskazani e nazwy V\y<on awcy któremu udżelone zamówienia na wykon anle pomi aru wtdooznoś cli n stężenia ruchu na r --------------.. _
drogowych zpodaniem: danych W^onawcy oraz zaoferowanej przez niego kwoty na każde lub oba zadania, jeśli zamówienie obejf lowatazarównópomlar 
widoczności jaki pomi ir natężania ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.
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6. Wjakim terminie oddano opracowanie zostatnlego przeglądu stanu technicznego dróg i obiektów inżynierskich (mostów, wiaduk iw, kładek dlajóTdsżśćh i 

przepustów o świetle f owyfej 1,5m) zgodnie żart 62 ust 1 pkt 11/ lub 2 ustawy Prawo budowlane (Dz U. z2019 r. poz 1186 zpó i. zn.j?

7. Ile kilometrów dróg, crazile sztuk obiektów inżynierskich objęte zostało ostatnim przeglądem stanu technicznego?
■ ,' . i

8. Czyzamówienie dotyczące wykonania okresowego przeglądu dróg zostało udzielone Wykonawcy z tzw. wolne] ręki, czy wopardu 
. ogłoszenie wtrybie wysączenia stosowania ustawyPrawo zamówień publicznych? Jeśli nie było publikami ogłoszenia, praslmyo

zamówienie udźelono zwolnej ręki.

9. Czyzamówienie dotycące wykonania okresowego przeglądu obiektów Inżynierskich zostało udzielone WJronawcy ztav. wolnej r d, czywoparaifc 
'■ opublikowane ogłoszenie wtrybie wyłączenia stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych? Jeśli nie było publikacji ogłoszę anrrwimurujjy

potwierdzenie, Iżzamówienle udzielono zwolnej ręki.

10. Prosimy o wskazanie razwy Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia na wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego dr Ig i obiektów . j,;- 

' Inżynierskich z podani ;m: danych WykonawcyorazzaoferowaneJ praeżniego kwoty na każde lub oba zadania. Jeśli zamówienie o -ranSwn
pomiar widoczności jak i pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowo-drogowych.

Oczekuję na udzielenie odpowiedzi na pismo i ustosunkowanie się do wszystkich 10 powyżej podniesionych kwestii - w tvn------- -— ---------
na zawarte w nich pytania, w terminie 14-stu dni od daty otrzymania niniejszego pisma, poczta tradycyjna na adres naszego' itura, bądź drogą 
elektroniczną w formie e-mall na adres: .
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udzielanie odocwledzi

informacje.publiczne.30@bpip.com.pl
- (Pdcfcfawe prawna Dż.U.2020.2176 Art.13.pkt1 Udostępnianie informacji publiczne] na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki 

terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem usL2!art15 ust).

'' . Główny Analityk BPIP - Dokument opatrzono podpisem elektronicznym - nie wymaga podpisu ręcznego 

Marzena Stramska ul. Staromiejska 6, 40-013 Katowice 1
Hf ęcęt informacji na stronie: www.boip.comnl
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