Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/79/2019/WK

Kraków, dn. 28 czerwca 2019r.

Prezydent Miasta Krakowa
31-004 Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4
dot. budowy ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz
Jasnogórskiej, Odcinek przy włączeniu do ul. Włościańskiej. Km ok. 0+630 (2)
Szanowny Panie Prezydencie,
Na podstawie art. 31. kpa - Uprawnienia organizacji społecznych niniejszym żądamy dopuszczenia
Stowarzyszenia do udziału w postępowaniu zainicjowanym pismem KMR/79/2019 przekazanym
w imieniu mieszkańca Krakowa. Żądanie znajduje uzasadnienie w celach statutowych
Stowarzyszenia i przemawia za tym interes społeczny
Osoby działające z upoważnienia Prezydenta Miasta Krakowa, jako podmioty ze sfery prawa
publicznego, wszelkie swoje działania powinien opierać na wyrażonej w art. 7 Konstytucji RP
zasadzie legalizmu, tj. każda podejmowana czynność (a także bezczynność) musi mieć wyraźną
podstawę prawną i musi mieścić się w granicach tym prawem wyznaczonych.
Tymczasem pismo IR-02.7223.1329.2019 z dnia 7 czerwca 2019 roku nie zawiera pouczenia
o możliwości wniesienia ponaglenia, co stanowi naruszenia Art. 36 § 1 k.p.a.
§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej
jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin
załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
Wnosimy o zbadanie sprawy i prawidłowości działań podległych Panu urzędników oraz
wprowadzenie systemowych działań naprawczych mających na celu rzetelne oraz zgodne z prawem
wypełnianie obowiązków przez urzędników.
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.).

Z poważaniem,
Za Zarząd Stowarzyszenia,
Łukasz Krzysztof Chruścicki
Otrzymują:
• Adresat
• a/a
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