
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/47/2019/RMK Kraków, dn. 29 maja 2019r.

Rada Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

dot.   notorycznego łamania praw konstytucyjnych  
oraz Kodeksu postępowania administracyjnego przez osoby działające z upoważnienia 

Prezydenta Miasta Krakowa w Wydziale Miejskiego Inżyniera Ruchu
oraz przez dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej

Szanowni Państwo!

Dnia 04.04.2019 roku złożyliśmy elektronicznie (ePUAP ZZM) wniosek dotyczący zwiększenia
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na Błoniach krakowskich.

Nasza organizacja otrzymała dnia 29.04.2019, tj. po 25 dniach informację o przekazaniu wniosku
do ZTPK.  

Stanowi to naruszenie zapisów Art. 243 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego:

Art. 243. Obowiązki organu niewłaściwego do rozpatrzenia otrzymanego wniosku
Jeżeli  organ,  który  otrzymał  wniosek,  nie  jest  właściwy  do  jego  rozpatrzenia,
obowiązany  jest  w  ciągu  siedmiu  dni przekazać  go  właściwemu  organowi.
O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Następnie 29.05.2019 roku,  tj. po 30 dniach, otrzymaliśmy zawiadomienie o przekazaniu pisma
z MIR do ZDMK. 

To  również  stanowi  naruszenie  zapisów  Art.  243  Ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  Kodeks
postępowania administracyjnego:

Art. 243. Obowiązki organu niewłaściwego do rozpatrzenia otrzymanego wniosku
Jeżeli  organ,  który  otrzymał  wniosek,  nie  jest  właściwy  do  jego  rozpatrzenia,
obowiązany  jest  w  ciągu  siedmiu  dni przekazać  go  właściwemu  organowi.
O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Jest to kolejny przypadek wskazujący na absolutny brak znajomości prawa i deptanie
praw strony społecznej  przez  urzędników Prezydenta  Jacka  Majchrowskiego oraz
przez dyrektora ZZM.

Wnosimy  o  rozpatrzenie  skargi,  o  ustalenie  osób  winnych  złamania  prawa  oraz  wyciągnięcie
konsekwencji służbowych, jak również o zarządzenie wdrożenia działań naprawczych w Urzędzie
Miasta Krakowa oraz w Zarządzie Zieleni Miejskiej.

Proszę nas informować o przebiegu sprawy oraz o sposobie jej załatwienia.
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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), 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

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 

https://kmr.org.pl/

