Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/104/2019

Kraków, dn. 19 czerwca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. skarga dot. bezczynności urzędników wz z nieprawidłowo wykonanym zadaniem
pn „Budowa stacji paliw przy ul. Płk Dąbka i Rybitwy”
Szanowny Panie Prezydencie!
W związku z informacjami zawartymi w piśmie BK-01.1510.675.2018 z dnia 2019-02-01,
w którym deklarował Pan Prezydent:
Z uwagi na okoliczność, że realizacja ww. inwestycji powinna być zgodna
z dokumentacją zaopiniowaną przez Zespół Zadaniowy ds. audytów rowerowych, tj.
bezwzględnie powinna zostać zachowana ciągłość nawierzchni drogi dla rowerów
na projektowanym zjeździe, a zastosowanie kostki brukowej w obrębie zjazdu w ciągu drogi
dla rowerów, jak również krawężników w poprzek drogi dla rowerów, jest sprzeczne z aktualnie
obowiązującymi standardami technicznymi dla infrastruktury rowerowej, przyjętymi
do stosowania zarządzeniem nr 3113/2018 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 listopada
2018 r. w sprawie wprowadzenia „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury
rowerowej Miasta Krakowa”, poleciłem Dyrektorowi Zarządu Dróg Miasta Krakowa podjęcie
działań, które doprowadzą do wykonania ww. inwestycji zgodnie z przyjętymi standardami
technicznymi i wykonawczymi w możliwie najkrótszym – przy uwzględnieniu panujących
warunków atmosferycznych – terminie.
Niniejszym składamy skargę na bezczynność podległych Panu urzędników wobec braku realizacji
złożonych deklaracji od stycznia br do dnia dzisiejszego!
Wnosimy o wyjaśnienie bierności podległych Panu urzędników oraz o pilne doprowadzenie
przedmiotowego miejsca do stanu zgodnego z zawartą umową społeczną w ramach procesu
„audytu rowerowego”.
Ponadto żądamy ustalenia kto personalnie, i z których jednostek miejskich lub wydziałów urzędu
jest odpowiedzialny za nieprawidłowości oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec
wszystkich tych osób.
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), która 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.).
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof Chruścicki
/podpisano elektronicznie/
Otrzymują:
• Adresat
• a/a
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