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Pan 
Łukasz Chruścicki 
Zarząd Stowarzyszenia  
Kraków Miastem Rowerów 
 

 
W odpowiedzi na przesłaną do Rady Miasta Krakowa skargę Stowarzyszenia Kraków 

Miastem Rowerów dotyczącą łamania prawa przez Prezydenta Miasta Krakowa w związku z 
wnioskiem o udostępnienie projektu organizacji ruchu drogowego w strefie płatnego parkowania P1 w 
Krakowie (znak sprawy: KMR/39/2019/RMK) uprzejmie informuję, że Komisja Skarg, Wniosków i 
Petycji Rady Miasta Krakowa, której zgodnie z § 57a ust. 1 Statutu Miasta Krakowa powierzono 
rozpatrywanie skarg na działanie Prezydenta i miejskich jednostek organizacyjnych oraz 
przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg zapoznała się z ww. skargą.  

Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Krakowa przekazanych ww. Komisji wynika, że po wydaniu 
przez Prezydenta Miasta Krakowa decyzji z dnia 17 maja 2019 r. o odmowie udostępnienia informacji 
publicznej w zakresie jednego z punktów złożonego wniosku, w stosunku do którego Prezydent 
przyjął, iż stanowi on informację przetworzoną w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do 
informacji publicznej, Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów 20 maja 2019 r. złożyło odwołanie 
od ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
17 maja 2019 r., przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. W sprawie wniosku Stowarzyszenia 
o udostępnienie informacji publicznej (nr KMR/39/2019) toczyło się indywidualne postępowania 
administracyjne w sprawie udostępnienia informacji publicznej, zgodnie z regulacjami zawartymi 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1330 z późn. zm.), w wyniku którego wnioskowana informacja została udostępniona.  

Równocześnie Stowarzyszenie skorzystało z instrumentu prawnego, jaki daje Kodeks 
postępowania administracyjnego w postaci skargi na działania organu administracji publicznej (Dział 
VIII kpa - Skargi i wnioski) i 21 maja 2019 r. złożyło do Rady Miasta Krakowa skargę na Prezydenta 
Miasta. 

Zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej do decyzji o odmowie 
udostępnienia informacji publicznej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego 
w takim zakresie, który nie jest uregulowany w ustawie. W kpa znajduje się przepis art. 234 pkt. 1, 
który zawiera podstawę prawną do podjęcia stosownych czynności w przedmiotowej sprawie. 
Powołany przepis stanowi, iż w sprawie, w której toczy się postępowanie administracyjne, skarga 
złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania zgodnie z przepisami Kodeksu 
postępowania administracyjnego. Z uwagi na wyżej wymienione przepisy ustawy o dostępie do 
informacji publicznej oraz kpa Prezydent Miasta Krakowa, jako organ prowadzący postępowania w 
sprawie udostępnienia informacji publicznej, musiał zakwalifikować skargę złożoną na niego do Rady 
Miasta Krakowa jako stanowisko wnioskodawcy (strony) w toczącym się indywidualnym postępowaniu 
administracyjnym. Postępowanie administracyjne „konsumuje” złożoną skargę, która nie może być już 
dalej procedowana w trybie przepisów art. 221 - 240 kpa. 

W opisanym stanie faktycznym nie może się toczyć odrębne, samodzielne postępowanie 
skargowe prowadzone przez Radę Miasta Krakowa z uwagi na fakt, że w tej sprawie toczyło się 
indywidualne postępowanie administracyjne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. 
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