
 

  Kraków,  5.06.2019 r. 

 

  
         Stowarzyszenie  

Kraków Miastem Rowerów 
IR-01.1431.58.2019       

 

Dotyczy:  WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NR KMR/49/2019/2 Z DNIA 
23 MAJA 2019 R.  

  

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej nr KMR/49/2019/2 z dnia 

23 maja 2019 r., w którym zwrócono się o udostępnienie: 

1. projektów tymczasowej organizacji ruchu (aktualnie obowiązującej) wraz 

z zatwierdzeniem, opiniami i załącznikami, 

2. projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz  zatwierdzeniem, opiniami i załącznikami 

dla wszystkich kolejnych etapów do końca przebudowy ulicy Zabłocie, 

poprzez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, informuję że zgodnie 

z brzmieniem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) cyt. „Podmioty, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2, obowiązane są do 

udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust 

1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą 

udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne”. W ustawie 

o dostępie do informacji publicznej nie istnieje żaden przepis prawa, który wskazywałby 

na uprawnienia strony do żądania zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej określonych 

informacji publicznych, na co również wskazuje orzecznictwo sądów administracyjnych (m. in. wyrok 

Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 listopada 2018 r. sygn. akt I OSK 110/17 oraz 

postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  w Warszawie z dnia 22 marca 2017 r. sygn. 

akt II SAB/Wa 797/16). 

Brzmienie przepisów ww. ustawy nie nakłada zatem na podmiot udostępniający informację 

publiczną prawnego obowiązku opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa  

wnioskowanych przez Państwa projektów tymczasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem, 

opiniami i załącznikami. Z uwagi na okoliczność, że to do wyłącznej kompetencji podmiotu 

prowadzącego Biuletyn Informacji Publicznej pozostaje zastrzeżona decyzja jaki zakres informacji 

podlega udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej (poza informacjami do których publikowania 

zobowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej), dążąc zarazem do tego aby publikator jakim 

jest Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Krakowa w sposób przejrzysty prezentował najważniejsze 

informacje (tak aby zachować przystępność oraz transparentność) przedmiotowego sytemu stron 

internetowych), a także dostrzegając zagrożenia związane z zamieszczaniem nadmiaru informacji 

w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (przez co informacje, do których publikowania 



 

zobowiązuje ustawa o dostępie do informacji publicznej mogłaby stracić na swej przystępności), 

spełnienie Państwa oczekiwań w zakresie opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta 

Krakowa wnioskowanej informacji nie znajduje uzasadnienia.  

 Stwierdzić zatem należy, że z treści korespondencji Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów 

z 23 maja 2019 r. nie wynika sposób udostępniania wnioskowanej informacji, a jedynie forma w jakiej 

Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów oczekuje jej udostępnienia. W związku z powyższym jako, 

że w przedmiotowym wniosku wskazali Państwo kanał komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem 

którego oczekujecie Państwo prowadzenia korespondencji w tej sprawie, uznając niniejszy kanał 

komunikacyjny jako alternatywny sposób udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej 

przesyłam za pośrednictwem platformy EPUAP skany projektów czasowej organizacji ruchu (będące 

w posiadaniu Urzędu Miasta Krakowa), dotyczące przebudowy ulicy Zabłocie tj. 

 TZ.6101.1.616.2018 z dnia 19 lipca 2018 r.  

 IR-03.7221.627.2019 z dnia 31.05.2019 r. 

wraz z zatwierdzeniem, opiniami i załącznikami. 

Niezależnie od powyższego, informuję że udostępnienie wnioskowanej informacji publicznej 

w formie, która została wskazana we wniosku z dnia 23 maja 2019 r., może nastąpić również w inny 

sposób, a mianowicie: 

 za pośrednictwem poczty elektronicznej, na wskazany adres e-mail, 

 na zewnętrznym nośniku danych przesłanym za pośrednictwem operatora pocztowego 

w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 

z późn. zm.), na wskazany adres pocztowy. 

Niemniej jednak należy nadmienić, że powyższe będzie mogło nastąpić dopiero po ewentualnym 

wskazaniu innego sposobu udostępnienia wnioskowanej przez Stowarzyszenie Kraków Miastem 

Rowerów informacji publicznej, aniżeli przyjęty przez Urząd Miasta Krakowa alternatywny sposób jej 

udostępnienia. 

 

Jednocześnie informuję, iż dysponentem informacji na temat aktualnie realizowanego etapu 

przebudowy ul. Zabłocie w terenie oraz organizacji ruchu na drogach wewnętrznych jest Zarząd Dróg 

Miasta Krakowa. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, 

kierujący miejską jednostką organizacyjną jako podmiot reprezentujący miejską jednostkę 

organizacyjną samorządu terytorialnego jest samodzielnie zobowiązany do udostępnienia informacji 

publicznej. 

Mając jednak na uwadze potrzebę sprawnego i efektywnego funkcjonowania Gminy Miejskiej 

Kraków oraz otwartość Urzędu Miasta Krakowa na potrzeby mieszkańców, Państwa wniosek został 

przekazany do ww. podmiotu, który podejmie niezwłocznie działania celem jego realizacji 

 

z up. PREZYDENTA MIASTA 

 

             Łukasz Gryga 

Dyrektor 

Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 


