
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/56/2019 Kraków, dn. 10 kwietnia 2019r.

Prezydenta Miasta Krakowa 
31-004 Kraków, pl. Wszystkich Świętych 3-4

SKARGA
dot. nieprawidłowego oznakowania DDR przy hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie

Szanowny Panie Prezydencie, 

w  związku  z  deklaracjami  zawartymi  w  pismach  pismach  BK-01.1510.315.2018  oraz
NO.0161.923.2018, w których czytamy:

oraz

W ciągu ostatnich  pięciu  miesięcy  ZDMK zawarł  z  inwestorem,  firmą Matex-Transpor  s.c.
Monika Sobolewska, Tomasz Sobolewski, budującą biurowiec na zbiegu ulic Monte Cassino i
Marii Konopnickiej, porozumienie dotyczące m.in. przebudowy chodnika i ścieżki rowerowej
wzdłuż w/w ulic oraz wykonania docelowej organizacji ruchu. (…) Termin realizacji wszelkich
prac w tym oznakowania docelowego zgodnie z zapisami porozumienia przypada na dzień 31
marca 2019 r. 

dlatego  postanowiono  zlecić  wykonanie  prawidłowego  oznakowania  jednemu  wykonawcy
i dokonać tego za jednym razem, po zakończeniu wszelkich robót budowlanych i w oparciu o
już istniejącą organizację ruchu w tym miejscu. 

Informujemy,  że  wizja  lokalna  przeprowadzona  w  dniu  2019-04-09  przez  członków  naszego
Stowarzyszenia  wykazała  brak  realizacji  w  terenie  deklaracji  Pana  Prezydenta.  Wobec  tego
wnosimy o wyjaśnienie:

1. dlaczego prace nie zostały zakończone w terminie zgodnym z deklaracją 
2. dlaczego w dalszym ciągu nie poprawiono oznakowania niezgodnego z rozporządzeniem,

o którym mowa w skardze KMR/69/2018
3. która  miejska  jednostka  lub  Wydział  UMK  są  winne  zaniedbań  i  jakie  konsekwencje

służbowe  zostały  wyciągnięte  wobec  inspektora  odpowiedzialnego  za  odbiór  tych
niekompletnych prac

4. Wobec jawnego lekceważenia przez podległych Panu urzędników poleceń Pana Prezydenta,
jeśli w przedmiotowej sprawie nie prowadzono postępowania dyscyplinarnego wnosimy o
jego wszczęcie i poinformowanie nas o jego wynikach.

Załączamy dokumentację fotograficzną wykonaną dnia 2019-04-09.

Strona 1 z 2
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl

NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516,  mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078 



Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi negatywnej 

na dany punkt lub podpunkt proszę podać uzasadnienie oraz podstawę prawną przedstawionego stanowiska. 
• 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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