
Stowarzyszenie 
K  raków   M  iastem   R  owerów                           

Kraków, dn. 20 grudnia 2012 roku

Znak sprawy: KMR/7/2012

SKARGA
do właściwego organu wyższego stopnia

za pośrednictwem
Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków

Szanowni Państwo,

W związku z decyzją z dnia 13.12.2012 r., ZIKiT/S/110054/12/NO składamy niniejszym odwołanie 
do właściwego organu wyższego stopnia na w/w rozstrzygnięcie.

Pismem z  dnia  10.11.2012 r.,  KMR/7/2102 jako Stowarzyszenie  "Kraków Miastem Rowerów" 
zwróciliśmy się  do  Zarządu Infrastruktury Komunalnej  i  Transportu  w Krakowie  z  wnioskiem 
w trybie art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawie udostępnienia posiadanych 
przez tę instytucję planów/koncepcji/materiałów przygotowawczych przedstawionych dotąd przez 
wykonawcę zlecenia na opracowanie planów i przebudowę ul. Mogilskiej w Krakowie.

Pismem z dnia 28.11.2012 r., ZIKiT/S/100869/12/NO/83378 w/w instytucja udzieliła częstkowej 
odpowiedzi, przedstawiająć jedynie część żądanych informacji. W związku z czym pismem z dnia 
04.12.2012 r., KMR/7/2012 wskazaliśmy na braki odpowiedzi i wezwaliśmy Zarząd Infrastruktury 
Komunalnej i Transportu do terminowego uzupełnienia odpowiedzi.

Pismem z dnia 13.12.2012 r.,  ZIKiT/S/110054/12/NO otrzymaliśmy ponowną odpowiedź,  którą 
odmówiono nam udostępnienia posiadanych przez ZIKiT materiałów.

Pomimo  formy  zwykłego  pisma  odpowiedź  z  dnia  13.12.2012  r.  stanowi  w  istocie  decyzję 
negatywną w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym. Zgodnie z art.  16 ust. 1 
ustawy o dostępnie do informacji publicznej: "Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz 
umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 przez 
organ władzy publicznej następują w drodze decyzji". Za oczywiste należy uznać, że znaczenie ma 
w pierwszym rzędzie treść, a nie forma odpowiedzi.

Stwierdzić  należy,  iż  okoliczności  przedstawione  przez  ZIKiT  nie  mieszczą  się  w  ramach 
przesłanek odmowy udzielenia informacji publicznej, które enumeratywnie wymienia w/w ustawa. 
A zatem ZIKiT powinien był udzielić żądanej informacji.
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Ponadto podnieść należy błedy formalne w/w decyzji z dnia 13.12.2012 r. tj. brak obligatoryjnych 
elementów treści decyzji, określonych w art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  
i art. 107 k.p.a. Brak w szczególności pouczenia o prawie odwołania. Ponadto brak informacji, czy 
ZIKiT jako instytucja i jej dyrektor Pani Joanna Nidziałkowska są upoważnieni do wydawania tego 
rodzaju decyzji.

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
    [ ] a/a
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