OR-03.1431.254.2018

Kraków, 10 grudnia 2018 r.

Stowarzyszenie Kraków Miastem
Rowerów

Dotyczy: WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ Z DNIA 26 LISTOPADA 2018 R.

W odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 26 listopada
2018 r., w sprawie usytuowania koszy na śmieci na drogach dla rowerów, uprzejmie informuje.
Z informacji pozyskanych z Zarządu Dróg Miasta Krakowa (pismo: NO.0161.886.2018), w
odpowiedzi na wystąpienie Państwa stowarzyszenia, w sprawie usytuowania koszy na śmieci na
drogach dla rowerów, Zarząd Dróg Miasta Krakowa pismem znak TZ.6101.4.1854.2018 zwrócono się
do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. z prośbą o rozwagę w wyborze lokalizacji
miejsca dla koszy na śmieci, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nieustawianie ich na drogach dla
rowerów.
Z informacji pozyskanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. (pismo:
TD/0710/45/1440/2018) wynika, iż na terenie Miasta Krakowa w pasach drogowych obecnie
rozstawionych jest ponad 6 100 sztuk koszy ulicznych. Kosze te ustawione są w sposób powodujący
jak najmniejsze utrudnienia w ruchu i w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu uczestników ruchu. Z
uwagi na uwarunkowania techniczne kosze uliczne nie są trwale przymocowane do podłoża.
W związku z tym niejednokrotnie są one przestawiane przez osoby trzecie, bez wiedzy i zgody
służb odpowiedzialnych za ich rozstawienie i opróżnianie. Wszelkie wykryte nieprawidłowości w
ustawieniu koszy, w tym samowolne przestawienia, które mogą powodować utrudnienia w ruchu
pieszym lub rowerowym są na bieżąco korygowane przez pracowników MPO Spółka z o.o.
Kosz polimerobetonowy ustawiony przy Teatrze Bagatela został przestawiony w dniu
3 grudnia 2018 r. w miejsce nieutrudniające poruszanie się rowerzystów (w załączeniu zdjęcie
wykonanych prac).
Ponadto informujemy, że w przypadku uwag dotyczących lokalizacji poszczególnych koszy
należących do Gminy Miejskiej Kraków prosimy o kontakt z Dyspozytornią Główną MPO Spółka z o.o.
działającą całodobowo, telefonicznie pod numerem: 12 64-62-361 lub e-mail:
interwencje24h@mpo.krakow.pl, co umożliwi bezzwłoczną reakcję.
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Otrzymują:
1. Adresat + załącznik
2. aa

