
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/39/2019/UZ/2
Wasz znak:  IR-01.1431.32.2019.UZ 

Kraków, dn. 23 kwietnia 2019r.

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

dot. udostępnienia projektu organizacji ruchu drogowego 
w strefie płatnego parkowania P1 w Krakowie

Szanowny Panie Prezydencie!

Mając  na  uwadze  prośbę  wystosowaną  w  piśmie  zatytułowanym „WEZWANIE do  wykazania
szczególnej istotności dla interesu publicznego”, 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,
wyjaśniamy, że nasze Stowarzyszenie, zgodnie ze statutem, realizuje następujące cele:

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta Krakowa, Krakowskiego Obszaru

Metropolitarnego oraz Małopolski,

2. działanie na rzecz rozwoju ruchu rowerowego,

3. działanie na rzecz rozwoju infrastruktury rowerowej oraz infrastruktury sprzyjającej

użytkowaniu roweru, popularyzowanie roweru jako alternatywnego, ekologicznego i

zdrowego środka komunikacji,

4. działania na rzecz rozwoju świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz propagowanie

ekologicznego stylu życia,

5. propagowanie innych zrównoważonych form transportu, w szczególności komunikacji

publicznej i pieszej,

6. działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a zwłaszcza

bezpieczeństwa rowerzystów oraz innych niechronionych uczestników ruchu

drogowego,

7. promocja i upowszechnianie sportu, turystyki i zdrowia,

8. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej,

9. ochrona i promocja zdrowia.,

10. rozwój i promocja jazdy na rowerze jako sposobu uprawiania turystyki i sportu,

11. edukacja ekologiczna, kulturalna i prospołeczna,

12. wspieranie i inicjowanie programów na rzecz zrównoważonego rozwoju i budowy

społeczności obywatelskiej,

13. działalność oświatowa i edukacyjna – rozwój wiedzy i edukacji obywatelskiej,
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14. działania na rzecz ochrony środowiska,

15. popularyzowanie wiedzy z dziedziny ochrony środowiska wśród społeczeństwa,

16. rozwijanie kontaktów i współpracy między społecznościami i organizacjami

o podobnym profilu, na rzecz realizacji celów statutowych,

17. promowanie postaw obywatelskich, promocja współpracy sektora pozarządowego

z jednostkami administracji publicznej, wspieranie działań na rzecz społeczności

lokalnych.

I od ponad 20 lat Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów realizuje swoje cele m.in. poprzez:

(…) 4. aktywne uczestniczenie w życiu publicznym,

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,

(...)

11. współpracowanie z mediami, oficjalne wyrażanie stanowisk i komentarzy w mediach

w sprawach związanych z celami statutowymi,

(...)

18. współpracowanie z organami administracji publicznej właściwymi do projektowania,

budowy i utrzymania infrastruktury rowerowej,

(...)

21. prowadzenie badań i prac projektowych odnośnie możliwego przebiegu tras i dróg

rowerowych, monitorowanie oraz wydawanie opinii na temat istniejącej infrastruktury,

(...)

Wobec  powyższego  działamy  w  interesie  publicznym.  Z  informacji,  którymi  dysponuje
Stowarzyszenie  zachodzi  uzasadnione  podejrzenie  działania  na  szkodę  interesu  publicznego,
poprzez poświadczenie nieprawdy oraz podejrzenie naruszenia dyscypliny finansów publicznych
w związku z formalnym odbiorem „bez uwag” przy jednoczesnym brakiem wdrożenia w terenie
organizacji ruchu stanowiącej przedmiot wniosku  KMR/39/2019. 
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Wobec  powyższego,  przed  skierowaniem zawiadomienia  do  właściwych organów, mając  na
uwadze ogromny wysiłek, jaki krakowscy urzędnicy wkładają w sprawne działanie Miasta Kraków,
Zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o weryfikacji, czy projekt stałej organizacji ruchu w Strefie
P1 był modyfikowany innymi projektami organizacji ruchu stałej lub czasowej (cyt.: „wszystkie
późniejsze  zmiany  przedmiotowego  POR  wraz  z zatwierdzeniami”).  Możliwe  jest  bowiem,  że
zauważone  nieprawidłowości  we  wdrożeniu  POR  wynikają  z  późniejszych  jego  modyfikacji
czasowych lub stałych. 

W tym miejscu konieczne jest również zwrócenie uwagi na fakt, że:

1. czynność  skanowania  lub  wgrania  plików  do  BIP  MK  nie  może  być  uznana  za
„przetworzenie informacji”. Jest to czynność techniczna.

2. deklaracja przedłużenia terminu udostępnienia wnioskowanej informacji jest nieskuteczna,
gdyż Stowarzyszenie nie składało nowego wniosku numer KMR/39/2019/UZ/2, jak błędnie
zinterpretował  to  organ,  a  jedynie  odpowiedziało  na  prośbę  Organu o uszczegółowienie
wniosku wystosowane przez Organ dnia 4.04.2019 r pismem IR-01.1431.32.2019

Tym samym wzywamy Pana Prezydenta oraz podległych Panu urzędników na powrót na drogę
prawa oraz nieutrudnianie dostępu do informacji publicznej  i nie przedłużanie postępowania przy
użyciu proceduralnych zabiegów niegodnych piastowanego przez Pana urzędu.

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
• 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,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/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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