
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/10/2019 Kraków, dn. 22 stycznia 2019r.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
31-586 Kraków, ul. Centralna 53

dot. braku zadania ZIKiT/T1.7/18 w budżecie na rok 2019

Szanowni Państwo,

działając w interesie społecznym, realizując cele statutowe, na podstawie art.  61 Konstytucji  RP
z dn. 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia  6 września
2001  roku  o  dostępie  do  informacji  publicznej,  zwracamy  się  z  wnioskiem  o  udostępnienie
następujących informacji:

1. co oznacza sformułowanie użyte w piśmie NO.0161.768.2018 „ zadanie zostało 
zakwalifikowane na środki niewygasające”

2. dlaczego zadania pod nazwą Przygotowanie budowy ścieżki rekreacyjnej pieszo-rowerowej 
"Podgórze Duchackie" nie ma w budżecie na rok 2019?

3. opis zadania z budżetu miasta Krakowa o numerze ZDMK/T1.255/19 „Ścieżka rekreacyjna 
Podgórze Duchackie” i czy ma to jakiś związek z zadaniem ZIKiT/T1.7/18 z budżetu na rok
2018

4. wnosimy o udostępnienie koncepcji przygotowanej w ramach prac, o których mowa 
w piśmie NO.0161.768.2018 w wierszu tabeli dotyczącym inwestycji ZIKiT/T1.7/18 

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• Odpowiedź proszę udzielić w formie tekstu otwartego (DOC, ODT, TXT), który umożliwi jego odczytanie 

również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.
• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi 

negatywnej na dany punkt lub podpunkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska.
• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 

prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

podpisano elektronicznie/ ePUAP

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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