Stowarzyszenie

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

Kraków, dn. 20 maja 2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków
za pośrednictwem
Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
ODWOŁANIE
dot. udostępnienia 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.
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 – chęć
weryfikacji posiadanych przez Stowarzyszenie informacji jakoby urzędnicy miejscy dopuścili
działania na szkodę interesu publicznego, poprzez poświadczenie nieprawdy oraz podejrzenie
naruszenia dyscypliny finansów publicznych w związku z formalnym odbiorem „bez uwag”
przy jednoczesnym brakiem wdrożenia w terenie organizacji ruchu stanowiącej przedmiot
wniosku.
Ponadto Stowarzyszenie podniosło, że skanowanie dokumentów nie stanowi przetworzenia
informacji, a jedynie, ewentualnie, czynność techniczną.
Dnia 2019-05-17 PMK wydał decyzję numer IR-01.1431.32.2019 o odmowie udostępnienia
informacji publicznej stwierdzając jakoby w piśmie KMR/39/2019/UZ/2 Wnioskodawca
w przesłanym piśmie do Urzędu w dniu 23 kwietnia 2019 r. nie wykazał istnienia szczególnie
istotnego interesu publicznego (wykazał cele statutowe Stowarzyszenia) w udostępnieniu mu
wnioskowanych informacji, co stanowi oczywistą nieprawdę w świetle wyżej przedstawionego
stanu faktycznego.
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
W tym miejscu należy również zaznaczyć na nieprawidłowości w wydanej DECYZJI:
1. brak uzasadnienia faktycznego decyzji, które powinno w szczególności zawierać
wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, dowodów, na których się oparł,
oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił wiarygodności
2. brak pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania;
3. brak podpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego pracownika
organu upoważnionego do wydania decyzji
4. brak pouczenia o dopuszczalności wniesienia powództwa, sprzeciwu od decyzji lub skargi
oraz wysokości opłaty od powództwa lub wpisu od skargi lub sprzeciwu od decyzji, jeżeli
mają one charakter stały, albo podstawie do wyliczenia opłaty lub wpisu o charakterze
stosunkowym, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo
przyznanie prawa pomocy.
Mając na uwadze powyższe wnosimy o rozpatrzenie odwołania i uchylenie zaskarżonej decyzji
w całości oraz zobowiązanie PMK do udostępnienia wnioskowanej informacji.
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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