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NO.0700.201.2019  
 
 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  
w Krakowie 
ul. Juliusza Lea 10 
30-048 Kraków 

 

 

dotyczy: ponaglenia wniesionego przez Pana Łukasza Chruścickiego za pośrednictwem platformy 
ePUAP w dniu 14 sierpnia 2019 r., w sprawie nr NO.051.2.57.2019 z dnia 25 czerwca 
2019 r., dotyczącej cyt. „(nie)umieszczania koszy na śmieci na drogach dla rowerów – 
Wawel”. 
 
W związku z ponagleniem Pana Łukasza Chruścickiego, wniesionym za pośrednictwem 

platformy ePUAP w dniu 14 sierpnia 2019 r., w sprawie nr NO.051.2.57.2019  
z dnia 25 czerwca 2019 r., dotyczącej (nie)umieszczania koszy na śmieci na drogach dla rowerów – 
Wawel, Zarząd Dróg Miasta Krakowa przesyła w załączeniu akta przedmiotowej sprawy (12 kart), 
jednocześnie informując, co następuje.  

Wnioskiem z dnia 25 czerwca 2019 r., Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów 
zwróciło się do Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie art. 241 KPA cyt. „o (nie)umieszczanie 
koszy na śmieci na drogach dla rowerów – Wawel”. Powyższy wniosek, na podstawie dekretacji 
Prezydenta Miasta Krakowa został przekazany do załatwienia zgodnie z właściwością do Zarządu 
Dróg Miasta Krakowa. 

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. 

Pismem z dnia 15 lipca 2019r., znak: NO.051.2.57.2019, ZDMK przekazał  
ww. korespondencję wraz z kopią wniosku KMR/110/2019 Pana Łukasza Chruścickiego do MPO 
Spółka   z o.o. 

Pismem z dnia 24 lipca 2019r. skierowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej 
zarówno do Zarządu Dróg Miasta Krakowa, jak i do Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów, 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie ustosunkowało się do treści wniosku 
KMR/110/2019 informując, że przedmiotowy kosz został usunięty bez zgody i wiedzy tamtejszej 
Spółki z miejsca docelowego przez nieznane osoby. Równocześnie MPO poinformowało o 
niezwłocznym podjęciu interwencji w terenie, jak również zamieściło kontakt do swojej 
Dyspozytorni Głównej. 
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Odnosząc się do zarzutów zawartych w piśmie Pana Łukasza Chruścickiego  
z dnia 14 sierpnia 2019 r. uprzejmie informuję, iż po analizie wniosku z 25 czerwca 2019r., ZDMK 
ocenił jego zasadność, a także podjął kroki niezbędne do zlikwidowania problemu opisanego przez 
wnioskodawcę. Odpowiedź do wnioskodawcy udzielona została w terminie ustawowym, 
wynikającym z art. 237 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Ponadto zgodnie z art. 244 
KPA wnioskodawca został poinformowany o przekazaniu jego wniosku do MPO Spółka z o.o. 

 

 
  Z up. DYREKTORA ZDMK 
  Anna Małecka 
  Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

- ponumerowane akta sprawy 1-12 

 

Otrzymują: 

1 x Adresat wraz z załącznikami ( 12 ponumerowanych kart) 

1 x Pan Łukasz Chruścicki – do wiadomości  

1x MPO Sp. z o.o. – do wiadomości  

1 x aa 

 
 

 


