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SKARGA
dot. bezczynności miejskich urzędników w sprawie organizacji ruchu na ul. Zakopiańskiej

uwzględniającej potrzeby rowerzystów

Szanowny Panie Prezydencie, 

w związku z licznymi wystąpieniami kierowanymi do naszego Stowarzyszenia przez rowerzystów
16 stycznia 2019 roku skierowaliśmy do Pana Prezydenta wniosek numer KMR/8/2019, w którym
wnosiliśmy  o  wyznaczenie  przejazd  dla  rowerzystów  przez  ul.  Zakopiańską  na  wysokości
przystanku Łagiewniki ZUS.

Pomimo wielu zmian i aktualizacji projektu organizacji ruchu potrzeby rowerzystów są w dalszym
ciągu pomijane w tym miejscu. Stanowi to  jaskrawy przykład ignorowania wniosków strony
społecznej,  miejskich  polityk  transportowych  oraz  uchwał  Radny  Miasta  Krakowa  przez
podległych Panu urzędników.

Wobec powyższego zwracamy się do Pana Prezydenta o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, podjęcie
natychmiastowych  i  skutecznych  działań  mających  na  celu  wprowadzenie  organizacji  ruchu
zaspokajającej  potrzeby  osób  korzystających  z  roweru  lub  ogłoszenie,  że  jest  Pan  absolutnie
bezradny w tej kwestii a mianowani przez Pana dyrektorzy i urzędnicy robią co chcą i jak chcą za
nic  mając  potrzeby  mieszkańców,  uchwały  Rady  Miasta  Krakowa  i  polityki  transportowe
przygotowywane przez Urząd Miasta Krakowa.

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), w formie zgodnej z  

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania i doręczania  
dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych, co   
umożliwi jego odczytanie również osobom z niepełnosprawnością narządu wzroku.

• Ponadto informuję, że decyzją Zarządu Stowarzyszenia korespondencja dotycząca spraw publicznych 
prowadzona przez Stowarzyszenie publikowana jest na stronach internetowych https://kmr.org.pl

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.). 

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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