
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/71/2019 Kraków, dn. 23 kwietnia 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4 

dot. dyskryminacji i braku bezpieczeństwa rowerzystów na ul. Zakopiańskiej w Krakowie

Szanowny Panie Prezydencie, 

na  podstawie  art.  249.  kpa   przekazujemy  Panu  Prezydentowi  skargę,  którą  przesłał  do
Stowarzyszenia Pan PS <>

Nadmienić  należy,  że  jest  to  zgłoszenie  od  kolejnej  już  osoby  w  przedmiotowej  sprawie,
a podlegli  Panu Prezydentowi urzędnicy i  spółki  pozostają w bezczynności  wystawiając na,
potwierdzone tragicznym zdarzeniem z Wielkiej Soboty,  niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub
życia mieszkańców Krakowa!

Wnosimy o pilne zajęcie się sprawą oraz poinformowanie naszego Stowarzyszenia o przebiegu
sprawy oraz o zawiadomienie nas o sposobie załatwienia wystąpienia.

Przekazywane wystąpienie

-------- Forwarded Message --------
Subject: Zakopiańska
Date: Sun, 21 Apr 2019 07:23:49 +0200
From: PS <>

Witam,

Codziennie  borykam  się  z  problemem  braku  możliwości  bezpiecznego  przejazdu  zakopianka.
Aktualnie  na  odcinku  trasy  przy  budowie  trasy  łagiewnickiej  niema  nawet  chodnika.  Wczoraj
zginął rowerzysta i jestem przekonany że jeśli nic z tym nie zrobimy to może się to powtórzyć.
Pamiętam  organizowane  masy  krytyczne  i  ich  rozmach.  Może  udałoby  się  znów  wspólnie
powalczyć o bezpieczny przejazd w tamtym miejscu? 

Pozdrawiam
Paweł Sałata

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), która 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.). 
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a

Strona 2 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 


