
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/53/2019/RMK/SKO Kraków, dn. 21 sierpnia 2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków

za pośrednictwem:

Rady Miasta Krakowa
pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków

PONAGLENIE

Na  podstawie  art.  37  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  (kpa),  działając  w  imieniu
stowarzyszenia  Kraków  Miastem  Rowerów  wnoszę  o  stwierdzenie,  że  Rada  Miasta  Krakowa
(RMK) dopuściła się przewlekłego prowadzenia postępowania oraz o:

a) zobowiązanie Rady Miasta Krakowa do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku w terminach 
zgodnych z k.p.a., a także

b) zarządzenie wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych przewlekłości, a także podjęcie 
środków zapobiegających przewlekłości w przyszłości.

UZASADNIENIE

W dniu 21 maja 2019 roku Stowarzyszenie skierowało za pośrednictwem ePUAP do Rady Miasta
Krakowa  (RMK)  skargę  nr  KMR/53/2019/RMK  w  związku  z  nieterminową  odpowiedzią
Prezydenta Miasta Krakowa na wniosek dotyczący detekcji rowerzystów na ul. Dietla w ciągu ulic
Św. Stanisława – Smocza.

Dnia 19 czerwca 2019 roku pismem nr BR-01.1510.30.2019 Przewodniczący RMK poinformował,
że z winy Rady Miasta Krakowa (zła organizacja pracy) „nie jest możliwe rozpatrzenie skargi
zgodnie z terminami określonymi w kpa.” wyznaczając termin załatwienia sprawy „najpóźniej do
dnia 15 września 2019 r.”.

Jednocześnie Stowarzyszenie zostało pouczone, cyt.:

Stosownie  do  art.  36  §  1  k.p.a.  informuję,  że  przysługuje  Państwu  prawo  wniesienia
ponaglenia  do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Rady Miasta
Krakowa

Mając  świadomość,  że  wyznaczono  termin  załatwienia  sprawy  z  użyciem  sformułowania
„najpóźniej do dnia” liczyliśmy na to, że RMK załatwi skargę w terminie zgodnym z KPA tj. do
dnia 21 lipca 2019 roku. Tak się jednak nie stało, co w naszym przekonaniu, stanowi złamanie
zapisów kpa.

W naszym przekonaniu, termin rozpatrzenia skargi minął dnia 21 lipca 2019 roku, a mimo to
skarga nie została załatwiona do dzisiaj, co wyczerpuje znamiona przewlekłego postępowania.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach.

 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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