
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/46/2018/BKW Kraków, dn. 11 lipca 2018r.

Biuro Kontroli Wewnętrznej
Urzędu Miasta Krakowa

WNIOSEK O KONTROLĘ

dot. nierzetelnej i niezgodnej z udzieloną odpowiedzią realizacji wniosku

Szanowni Państwo, 

dnia 4.05.2018 roku złożyliśmy elektronicznie (ePUAP ZIKiT) wniosek w trybie Art.  241 Kpa
nr KMR/46/2018.  Nasza organizacja  otrzymała informację RD.5300.498.2018,  że przedmiotowa
sprawa zostanie załatwiona do końca II kwartału br.

Z zaniepokojeniem obserwujemy w ostatnich latach obniżenie jakości realizowanej w Krakowie
infrastruktury rowerowej.  Doszło do znacznego obniżenie jawności  i  transparentności  procesów
decyzyjnych  związanych  z  przygotowywanymi  oraz  realizowanymi  projektami  i  inwestycjami
„rowerowymi”.

Zgodnie ze statutem nasze Stowarzyszenie od wielu lat realizuje swoje cele m.in. poprzez:

5. występowanie na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny 
uzasadniony celami statutowymi w postępowaniach administracyjnych, procedurach 
związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym oraz planowaniem 
organizacji ruchu drogowego, w szczególności audytów rowerowych,

6. współpracowanie z władzami i lokalnym samorządem, administracją terenową na rzecz 
realizacji zamierzeń, 

7. opiniowanie planów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej 
i samorządowej w sprawach z zakresu działalności statutowej

Mając  na  uwadze  powyższe,  działając  w  interesie  publicznym,  członkowie  naszej  organizacji
dokonali wizji lokalnej i zweryfikowali NEGATYWNIE realizację deklaracji ZIKiT.

Wizja  lokalna  dokonana  przez  członków naszego  Stowarzyszenia  wykazała  realizację  wniosku
w niewielkim stopniu wobec złożonej przez dyrektora Andrzeja Olewicza deklaracji.  Częściowo
wypełniono nawierzchnię na przejeździe rowerowym wzdłuż ul. Św. Idziego natomiast nie tknięto
nawet PdR przez ul. Św. Idziego (w ciągu ul. Grodzkiej).

Wobec  powyższego  wnosimy  o  przeprowadzenie  kontroli  w  przedmiotowej  sprawie  oraz
doprowadzenie do realizacji deklaracji złożonych przez przedstawiciela ZIKiT naszej organizacji
i Społeczeństwu Krakowa.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

W odpowiedzi prosimy o:

• przedstawienie dokumentacji zdjęciowej stanu na miejscu wykonanej w trakcie prowadzenia
kontroli

• odpowiedź w formie otwartego tekstu, która możliwa będzie do odczytu również przez 
specjalistyczne oprogramowanie używane przez osoby z niepełnosprawnością narządu 
wzroku (źródłowy plik doc, txt, odt – nie zaś skan wydruku)

• podanie naszego znaku sprawy, której dotyczy odpowiedź widocznego w lewym górnym 
rogu pisma

• terminową i rzetelną realizację wniosku

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

/podpisano elektronicznie/

Oświadczenie
Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie 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.). 

Otrzymują:

• Adresat  
• a/a
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