Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Znak sprawy: KMR/110/2019/SKO/2

Kraków, dn. 22 sierpnia 2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
ul. Juliusza Lea 10, 30-048 Kraków
do wiadomości:
ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA
31-586 Kraków, ul. Centralna 53

Pismo dot. przekazanego ponaglenia
W nawiązaniu do pisma NO.0700.201.2019 ZDMK z dnia dzisiejszego (22.08.2019)
przekazującego ponaglenie Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, które reprezentuję
informuję, że Stowarzyszenie do dnia dzisiejszego nie otrzymało odpowiedzi na wniosek
KMR/110/2019.
W świetle powyższego nieprawdziwe jest stwierdzenie, cyt.:
Pismem z dnia 15 lipca 2019r. znak: NO.051.2.57.2019 Zarząd Dróg Miasta Krakowa
przesłał za pośrednictwem platformy ePUAP do Pana Łukasza Chruścickiego –
działającego w imieniu Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów odpowiedź na wniosek
KMR/110/2019, informującą o przesłaniu do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania
w Krakowie korespondencji, zawierającej prośbę o rozważny wybór lokalizacji koszy na
śmieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nie umieszczanie ich na drogach dla rowerów
Ponieważ ZDMK nie przesłał do wiadomości Stowarzyszenia kopii „ponumerowanych akt sprawy
1-12” wnosimy o weryfikację przez SKO, czy w aktach tych znajduje się Urzędowe Potwierdzenie
Odbioru (UPO) potwierdzające otrzymanie przez Stowarzyszenie przedmiotowego pisma.
Załączamy widok ePUAP naszego Stowarzyszenia z dnia 15 lipca (2 pisma odebrane z Zarządu
Zieleni Miejskiej oraz 2 pisma wysłane do Gminy Miejskiej Kraków)

ZDMK nie odpowiedział także „w wątku sprawy” na ePUAP:
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Stowarzyszenie

Kraków Miastem Rowerów
Mając na uwadze powyższe zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że Organ ustosunkowując się
do stawianych w ponagleniu zarzutów przedstawił nierzetelne lub niekompletne dane, które
potwierdzają stawiany zarzut bezczynności aż do dnia wpłynięcia ponaglenia.
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.
• 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
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
•
•
•

Adresat – SKO
ZDMK – do wiadomości
a/a
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