
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/84/2019/WK Kraków, dn. 5 lipca 2019r.

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

dot. sposobu załatwienia skargi dot. dyskryminacji rowerzystów w Krakowie w ciągu ul. Mogilskiej

Szanowny Panie Prezydencie, 

dnia  5  czerwca  2019  roku  na  podstawie  art.  249.  kpa   przekazaliśmy  Panu  Prezydentowi
wystąpienie, które przesłał do Stowarzyszenia mieszkaniec Krakowa. 

W związku z pismem TA.051.1.44.2019(3), które de facto stanowi informację, że skargę uznano za
bezzasadną (zawiera jedynie szereg ogólników), a w którym brak prawem wymaganych elementów
informacji o sposobie niezałatwienie skargi, zwracamy się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
skargi i  wyjaśnienie jej  meritum, a mianowicie  dlaczego droga dla  rowerów została udrożniona
dopiero dnia 3 lipca,  a nie  jak zakładał  zatwierdzony z up.  PMK projekt  czasowej  organizacji
ruchu.

Jeśli projekt ten był aktualizowany od czasu jego udostępnienia naszemu Stowarzyszeniu w trybie
UIP  wnosimy  o  wskazanie  wszystkich  jego  aktualizacji  o  raz  treści,  ze  szczególnym
uwzględnieniem powodów przedłużenie zgody na dyskryminację rowerzystów w tym miejscu, jak
również daty zatwierdzeń tych zgód/organizacji ruchu.

Elementów tych brak w przesłanej informacji o odmownym sposobie załatwienia skargi, co czyni ją
niekompletną i wadliwą z punktu widzenia właściwych przepisów.

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.). 

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,

Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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