Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/39/2019/RMK

Kraków, dn. 20 maja 2019r.

Rada Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
SKARGA
dot. łamania prawa przez Prezydenta Miasta Krakowa wz z wnioskiem o udostępnienie
projektu organizacji ruchu drogowego w strefie płatnego parkowania P1 w Krakowie
Szanowni Państwo!
Dnia 2019-03-21 złożyliśmy do Prezydenta Miasta Krakowa (PMK) wniosek o udostępnienie
informacji publicznej numer KMR/39/2019 dot. projektu organizacji ruchu drogowego w strefie
płatnego parkowania P1 w Krakowie.
Dnia 2019-04-04 działający z up. PMK Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu - Łukasz
Gryga udostępnił częściowo informację ograniczając się do punktów 1, 3 i 4 z wniosku. W zakresie
punktu 2 wystosował prośbę o „ o doprecyzowanie i wskazanie ulic, których miałyby tyczyć się
ww. zmiany.” (pismo IR-01.1431.32.2019).
Dnia 2019-04-05 Stowarzyszenie przesłało do PMK odpowiedź na „prośbę” pismem
KMR/39/2019/UZ wskazując bardzo precyzyjnie, o które projekty organizacji ruchu chodzi.
Dnia 2019-04-19 Stowarzyszenie zostało wezwane do wykazania szczególnej istotności dla interesu
społecznego w związku z pismem KMR/39/2019/UZ, jednocześnie w piśmie zaznaczono:
Jednocześnie stosownie do art. 13 ust. 2 ww. ustawy, powiadamiam, że ustala się nowy
termin rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, który zostaje
przedłużony do 2 miesięcy, z uwagi na to iż, zachodzi konieczność uzyskania
dodatkowych informacji od wnioskodawcy, od których uzależnione będzie dalsze
działanie podmiotu zobowiązanego do rozpatrzenia wniosku tj. konieczność
przygotowania żądanej informacji lub przygotowania decyzji administracyjnej.
Dnia 2019-04-23 Stowarzyszenie odpowiedziało na „wezwanie” pismem KMR/39/2019/UZ/2
wskazując na cele statutowe, sposoby ich realizacji oraz wykazało ważny interes społeczny.
Dnia 2019-05-17 PMK wydał decyzję numer IR-01.1431.32.2019 o odmowie udostępnienia
informacji publicznej.
W tym miejscu przytoczyć należy zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej:
Art. 13. 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej
zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku,
z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.
2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym
w ust. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie

Strona 1 z 2
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów, skr. poczt. 525, 30-960 Kraków 1, zarzad@kmr.org.pl
NIP: 677-236-874-3, REGON:122555864, KRS:0000417516, mBank: 40 1140 2004 0000 3502 7542 5078

Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie
dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Termin 14 dniowy jest podstawowym terminem w czasie którego powinno nastąpić rozstrzygnięcie
wniosku a nie tylko udostępnienie informacji, a przedłużenie do 2 miesięcy dotyczy jedynie
możliwości przedłużenia terminu udostępnienia informacji, nie zaś wydania decyzji odmownej.
Tymczasem od dnia 23 kwietnia do dnia 17 maja 2019 roku upłynęło 24 dni, a więc PMK
złamał zapisy Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Mając na uwadze powyższe wnosimy o rozpatrzenie skargi oraz zobowiązanie PMK do
udostępnienia wnioskowanej informacji, jak również nakazanie wprowadzenie przez PMK
stosownych procedur, które zagwarantują w przyszłości działania w zakresie udostępniania
informacji publicznej zgodne z prawem.
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
• 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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