Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/75/2019/RMK

Kraków, dn. 30 maja 2019r.

Rada Miasta Krakowa
Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31- 004 Kraków
SKARGA
dot. wielokrotnego złamania prawa przez Prezydenta Miasta Krakowa
przy załatwieniu skargi
KMR/75/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo!
Na podstawie Statutu Miasta Krakowa wnosimy skargę na działania Prezydenta Miasta Krakowa
(PMK) w sprawie skargi nr KMR/75/2019 dotyczącej Poprawy bezpieczeństwa niechronionych
uczestników ruchu w związku z zatwierdzoną, prawdopodobnie z naruszeniem prawa, i wdrożoną
organizacją ruchu na ul. Rozdroże w Krakowie złożonego przez nasze Stowarzyszenie dnia
26 kwietnia 2019 roku.
1.
Nasza organizacja, na wystąpienie kierowane do Prezydenta Miasta, otrzymała odpowiedź
z Zarządu Transportu Publicznego (ZTP) numer TA.4201.56.2019 dnia 22 maja 2019 roku.
Nie zostaliśmy jednak poinformowani o tym, że wystąpienie zostało przekazany do rozpatrzenia do
innego organu, co stanowi naruszenie zapisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
Art. 231 kpa:
Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją
właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.
2.
Pismo numer TA.4201.56.2019 stanowiące de facto informację o odmownym sposobie załatwienia
skargi nie zawiera prawem wymaganych (Art. 238. kpa [Elementy zawiadomienia o sposobie
załatwienia skargi] ):
§ 1. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi powinno zawierać:
oznaczenie organu, od którego pochodzi,
wskazanie, w jaki sposób skarga została załatwiona,
oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi lub, jeżeli zawiadomienie sporządzone zostało w forStrona 1 z 3
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mie dokumentu elektronicznego, powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi powinno
zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239.
3.
W postępowaniu skargowym nie zbadano i w piśmie TA.4201.56.2019 nie odniesiono się do
następujących kwestii ze skargi:
1. czy doszło do złamania prawa przy zatwierdzaniu projektu organizacji ruchu
w przedmiotowym miejscu – we właściwych przepisach nie ma mowy o dzielonym
przejeździe dla rowerów, którego poszczególne części nie łączą się nawet ze sobą…
2. Czy zatwierdzony POR został prawidłowo wdrożony w przedmiotowym miejscu
4.
Z treści pisma TA.4201.56.2019 wynika, że w rozpoznanie skargi zaangażowani byli: dyrektor ZTP
oraz dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.
Tymczasem dyrektor ZTP jest prawdopodobnie personalnie osobą, która w 2018 roku, jeszcze
w strukturach ZIKiT, zatwierdziła projekt organizacji ruchu nr TZ.6101.2.236.2018, którego
zatwierdzenia i wykonania w terenie dotyczy skarga.
Natomiast Dyrektor Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu odpowiada aktualnie za wdrożenie
i kontrolę poprawności organizacji ruchu w przedmiotowym miejscu.
Oznacza to, że Prezydent Miasta Krakowa przekazał sprawę do rozpatrzenia organowi
(organom?) niższego szczebla, którego ta skarga dotyczy, co stoi w sprzeczności z prawem, tj.:
Art. 232. kpa :
§ 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.

Wnosimy o rozpatrzenie skargi, przedstawienie wyjaśnień dla każdego z wyżej przytoczonych
uchybień z osobna oraz wydanie zaleceń przez Radę Miasta mających na celu pilne wdrożenie
działań naprawczych przez Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie obsługi wniosków
i przestrzegania prawa.
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.
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•

W odpowiedzi prosimy o zachowanie numeracji zgodnej z wnioskiem, a w przypadku odpowiedzi
negatywnej na dany punkt lub podpunkt proszę podać podstawę prawną przedstawionego stanowiska.
• 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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