
 

BR-01.1510.44.2019        Kraków, 27 sierpnia 2019 r.  

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

 
 

W załączeniu przekazuję ponaglenie Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów reprezentowanego 
przez Pana Łukasza Chruścickiego, skierowane za pośrednictwem Rady Miasta Krakowa w związku z 
rozpatrywaniem przez Radę Miasta Krakowa przesłanej przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie skargi 
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów (znak: KMR/56/2019/WOJ), dotyczącej niepodjęcia przez 
Prezydenta Miasta Krakowa działań mających na celu poprawę wykonanego oznakowania poziomego drogi dla 
rowerów (DDR) przy hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie, uzupełnionej przekazaną przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie skargą KMR/56/2019/MIN dotyczącą niezgodnego z rozporządzeniem oznakowania 
drogi dla rowerów (DDR) przy hotelu na ul. Monte Cassino w Krakowie i przewlekłości działania krakowskich 
urzędników w przedmiotowej sprawie - wraz z kopią skargi oraz pisma informującego o nowym terminie 
rozpatrzenia skargi. 

Jednocześnie wyjaśniam, że skarga Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów reprezentowanego przez 
Pana Łukasza Chruścickiego została przekazana do Kancelarii Rady Miasta Krakowa przez Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie w dniu 4 czerwca 2019 r., a następnie uzupełniona pismem z dnia 6 czerwca 2019 r.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa, której zadaniem zgodnie z § 57a Statutu Miasta 
Krakowa jest przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, wystąpiła w dniu 13 czerwca 2019 r. do 
Prezydenta Miasta z prośbą o przekazanie Komisji stanowiska w sprawie, o czym skarżący zostali 
poinformowani. 

W związku z brakiem stanowiska Prezydenta nie było możliwe rozpatrzenie skargi w terminie 
wskazanym w kpa.  

Skarżący zostali poinformowani o nowym terminie rozpatrzenia skargi, który został wyznaczony ze 
względu dużą ilością skarg oczekujących na rozpatrzenie przez Radę Miasta Krakowa, tryb pracy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, procedurę uchwałodawczą określoną w Statucie Miasta Krakowa oraz przerwę wakacyjną w 
pracach Rady Miasta Krakowa , na 30 września 2019 r.  
 
 

Dominik Jaśkowiec 
 
Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 

 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1.Adresat 
2.Pan Łukasz Chruścicki – Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów 
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