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Kraków, dn. 4 grudnia 2012 roku

Znak sprawy: KMR/7/2012

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

WEZWANIE
do zrealizowania wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej

Szanowni Państwo,

Pismem  z  dnia  10  listopada  2012  (znak  sprawy  KMR/7/2012),  na  podstawie  ustawy  z  dnia 
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,  wnioskowaliśmy o udostępnienie projektu 
lub koncepcji  przebudowy ulicy Mogilskiej,  również wstępnej wersji takiego, przekazanej przez 
Wykonawcę do ZIKiT:

„Wnosimy  o  udzielenie  informacji,  na  jakim  etapie  znajduje  się  obecnie  przebudowa  ciągu 
Mogilska - Jana  Pawła  II,  tj.  w  szczególności  czy  został  już  wykonany  projekt  koncepcji  lub 
przebudowy  ulicy  Mogilskiej  oraz  jakie  decyzje  zostały  wydane  do  tej  pory  w  związku 
z przedmiotową inwestycją. W przypadku faktu istnienia projektu lub koncepcji przebudowy ulicy 
Mogilskiej (również wstępnej wersji takiego, przekazanego przez Wykonawcę do ZIKiT), na 
podstawie  ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  wnosimy 
o udostępnienie nam przedmiotowych dokumentów. „

Pismem nr  ZIKiT/S/100869/12/NO/83378  potwierdzili  Państwo,  iż  w dniach  26.10.2012  oraz 
30.10.2012r.  Wykonawca  złożył  w     siedzibie  Organu plansze  z  koncepcją  układu  drogowo-  
torowego dla  dwóch  odcinków  przedmiotowej  inwestycji.  Z  niewiadomych  dla  nas  powodów 
nie wypełniliście jednak Państwo wniosku o udzielenie informacji  publicznej w przedmiotowym 
zakresie,  tj.  nie  przesłaliście  Państwo  przedmiotowych  dokumentów.  Co  więcej,  odpowiedź 
ta została przesłana po terminie wynikającym z przedmiotowej ustawy.

W związku  z  faktem,  iż  sami  Państwo potwierdzają,  iż  dokumenty  te  istnieją  i  są  w Państwa 
posiadaniu już ponad miesiąc, jak również przekazują Państwo przedmiotowe dokumenty do rad 
dzielnic,  dochodzimy  do  przekonania,  iż  Państwa  działanie  ma  charakter  celowy,  mający 
skutkować  brakiem  możliwości  jak  najwcześniejszego  zapoznania  się  z  koncepcją  dla 
przedmiotowej inwestycji przez stronę społeczną. 

Niniejszym wnosimy o  usunięcie  uchybień  i  wypełnienie  obowiązku nałożonego na Organ 
przez ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej , tj.  realizację 
wniosku  przesłanego  do  Państwa  dnia  10  listopada  2012  roku  pismem  KMR/7/2012 
i     udostępnienie bez zbędnej zwłoki wnioskowanych w przedmiotowym piśmie dokumentów.   
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W przypadku dużego rozmiaru plików niepozwalającego na wysłanie ich przez ePUAP prosimy 
umieścić je w BIP lub na serwerze FTP skąd będziemy je mogli pobrać.

Równocześnie przypominamy, iż termin w przedmiotowej sprawie nie ulega przedłużeniu.

Oświadczenia: 

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do nas 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,

Jakub Stępak
/podpisano elektronicznie/

 
Otrzymują:

    [ x ] Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
    [ ] Biuro Kontroli Wewnętrznej UMK
    [ ] a/a
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