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18 lutego tego roku złożyłem wniosek o spotkanie z Panią Prezydent oraz pismo w
sprawie własności gruntu na którym jest posadowiony "mój" domu. Upłynął właśnie
maksymalny przewidziany w Art. 35 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego miesięczny
okres dla załatwienia sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego. Nie zostałem także
zgodnie z trybem przewidzianym w Art. 36 k.p.a. poinformowany o przyczynach zwłoki.

Jestem w stanie zrozumieć, że prezydent dużego miasta ma sporo problemów, ale jak
wynika z pisma CRWIP/972/15, które uzyskałem w trybie dostępu do informacji publicznej Pani
aktywności nie widać. Nie wiem w jakim celu został opracowany formularz wniosku o spotkanie
z Panią. Przecież udziela Pani audiencji nie więcej, niż jednemu petentowi miesięcznie.

Ani na wniosek o spotkanie, ani na złożone 30 dni temu pismo nie zareagował też żaden
z Pani zastępców. Oni są bardzie empatyczni i jak wynika ze wspomnianej informacji publicznej
przyjmują średnio jednego interesanta tygodniowo. Niestety, ja nie dostąpiłem tego zaszczytu.
Nie lepiej jest z dyrektorami departamentów. Na spotkanie z dyrektorem Marcinem Bajko od
blisko roku oczekuje reprezentujący mnie i moich sąsiadów mecenas Cezary Misiak.

Wprawdzie udało mi się porozmawiać z burmistrzem Ursynowa - panem Robertem
Kempą, ale rozmowa nie przyczyniła się do załatwienia problemu - własności gruntu. Pan
burmistrz nie jest też skłonny naprawić spłuczki klozetowej w budynku, którego właścicielem
jest miasto stołeczne Warszawa. Jako pretekst podaje rzekomo zawartą umowę ze
Spółdzielnią Mieszkaniową Przy Metrze o administrowanie budynkiem. Według mojej wiedzy
taka umowa nigdy nie została zawarta.

Ponawiając prośbę o spotkanie i merytoryczne załatwienie sprawy opisanej przeze mnie
w piśmie złożonym 18 lutego 2015 dodatkowo sugeruję, żeby Pani osobiście zajęła się moim
hydraulicznym problemem.

z poważaniem
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