Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/86/2019

Kraków, dn. 13 czerwca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na ul. Bocznej
i bierność Straży Miejskiej
Szanowny Panie Prezydencie,
na podstawie art. 249. kpa przekazujemy Panu Prezydentowi wystąpienie, które przesłała do
Stowarzyszenia Pani JR
Wnosimy o zajęcie się sprawą oraz poinformowanie naszego Stowarzyszenia o przebiegu sprawy,
oraz o zawiadomienie nas o sposobie załatwienia wystąpienia.
Jednocześnie na podstawie Art. 31. kpa - Uprawnienia organizacji społecznych niniejszym żądamy
dopuszczenia Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu wnioskowym. Żądanie znajduje
uzasadnienie w celach statutowych Stowarzyszenia i przemawia za tym interes społeczny.
Przekazywane wystąpienie
Nadawca: JR
Temat: niebezpieczne parkowanie na ul. Bocznej i bierność Straży Miejskiej
Proszę o rozwiązanie problemu nielegalnego parkowania na ul. Bocznej w Krakowie (połączenie
Twardowskiego i Szwedzkiej). Ciągle parkują tam auta mimo znaków zakazu. To strasznie
niepoważne, gdyż w tym miejscu jest ogromny ruch rowerów i parkujące auta powodują, że
rowerzyści nastawieni są na śmiertlene niebezpieczeństwo potrącenia przez auta prędko jadące z
naprzeciwka!
Mieszkańcy głosowali w budżecie obywatelskim za zmianami w tym miejscu, a teraz urzednicy
ze Straży Miejskiej niewiele robią i pozwalają na łamanie prawa tam.
Oczekuję informacji, co zostało zrobione aby poprawić bezpieczeństwo i wyegzekwować prawo.
Działania potrzebne są pilnie więc proszę mi nie pisać, że "zastanowią się państwo, co z tym
zrobić". Codziennie dokonywany jest gwałt na Kodeksie drogowym w tym miejscu!

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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