
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/95/2019/RMK Kraków, dn. 18 lipca 2019r.

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

SKARGA
dot. bezczynności   Prezydenta Miasta Krakowa w związku z wnioskiem  

KMR/95/2019 z dnia 15 czerwca 2019 roku

Szanowni Państwo!

Na podstawie Statutu Miasta Krakowa wnosimy skargę na brak działań Prezydenta Miasta Krakowa
(PMK) w sprawie wniosku nr KMR/95/2019 dotyczącego Pielęgnacji zieleni wzdłuż DDR ul. Stella
Sawickiego na wys. ul. Florera złożonego przez nasze Stowarzyszenie dnia 15 czerwca 2019 roku.

Nasza  organizacja  do  dnia  dzisiejszego  nie  otrzymała  odpowiedzi  na  wniosek  co  stanowi
naruszenie zapisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

Nie otrzymaliśmy również zawiadomienia o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku
oraz o przewidywanym terminie załatwienia sprawy.

Stanowi to naruszenie zapisów Art. 237 § 1 w związku z Art. 244 § 1. 

Art. 237.
§ 1.  Organ właściwy do załatwienia  skargi  [wniosku]  powinien załatwić  skargę  bez
zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

oraz zapisów Art. 245

W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 właś-
ciwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czyn-
nościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie
załatwienia wniosku.

Jak również naruszenie zapisów Art. 35 § 1-3. 
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej
zwłoki.

§ 2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone
w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia po-
stępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzę-
du organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na
podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastą-
pić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postę-
powaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Podkreślić należy,  że w przedmiotowej  sprawie mamy do czynienia z postępowaniem prostym,
gdyż jest  to  sprawa,  która może być rozpatrzone w oparciu  o fakty i  dowody znane z  urzędu
organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych,
którymi rozporządza ten organ.

Wnosimy  o  rozpatrzenie  skargi  oraz  wydanie  zaleceń  przez  Radę  Miasta  mających  na  celu
wdrożenie  wyeliminowanie  tego  typu  uchybień  w  działaniach  Prezydenta  Miasta  Krakowa
w przyszłości.

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, a w przypadku odpowiedzi 

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