
Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów

Znak sprawy: KMR/182/2019 Kraków, dn. 22 października 2019r.

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

dot. budowy kładki nad ul. Tischnera na wys. stacji Kraków Bonarka PKP

Szanowny Panie Prezydencie!

Działając  w  interesie  społecznym,  w  trybie  Ustawy  z  dnia  6  września  2001  r.  o  dostępie  do
informacji publicznej zwracamy się z wnioskiem o udostępnienie informacji dotyczących budowy
przedmiotowej  kładki.  Od  ponad  roku  –  z  informacji  publicznych  udostępnianych  naszemu
Stowarzyszeniu,  wynika,  że podlegli  Panu  urzędnicy  nie  wykonują  lub  wykonują  tylko
pozorowane działania mające na celu powstanie tej kładki.

"Kładka pieszo-rowerowa" nad torami kolejowymi na Kraków Bonarka PKP już jest  budowana
przez PKP natomiast będzie prowadziła donikąd z uwagi na brak działań Miasta Krakowa?!

W załącznika do pisma TO.0133.59.2019 na temat zadania z budżetu nr GK/T1.233.18 "Budowa
kładki pieszo-rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka" napisano:

Obecnie trwa uzgadnianie treści porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kraków a PKP PLK
S.A. Będzie ono szczegółowo określać prawa i obowiązki obu stron umowy przy realizacji
kładki pieszo - rowerowej w rejonie stacji kolejowej Kraków Bonarka. Zgodnie z uchwałą nr
V/87/19 RMK z dnia 10 stycznia 2019 r., w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2019 zostały
zabepieczone środki finansowe w wysokoścji 1 000 000,00 zł na realizację przedmiotowego
zadania. 

1. Jakie  działania  podjęło  miasto  przez  miniony  kwartał  celem  realizacji  zadania
GK/T1.233.18 ?

2. Czy miasto podpisało umowę z PKP? 

3. Kiedy rozpocznie się budowa „miejskiej” części tej kładki tj. nad ul. X. Tischnera ?

Proszę o odpowiedź na postawione kwestie oraz o poinformowanie o sposobie załatwienia sprawy. 

Informacje dot. oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy
• W odpowiedzi każdorazowo proszę podać nasz numer sprawy widoczny w lewym górnym rogu pisma.
• W odpowiedzi proszę odpowiedzieć na każdy z punktów z wniosku z zachowaniem zgodnej z wnioskiem 

numeracji poruszanych kwestii
• 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,
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Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
• Adresat  
• a/a
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