OU-06.1510.3.2019

Kraków, 23.08.2019 r.

Pan
Łukasz Chruścicki
działający w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów
ePUAP

Dotyczy: KORESPONDENCJI NR KMR/108/2019/SKO W SPRAWIE NIEUDZIELENIA ODPOWIEDZI NA PISMO Z 19
CZERWCA 2019 R. W SPRAWIE MONTAŻU STOJAKÓW ROWEROWYCH.

Odpowiadając na pismo z 14 sierpnia 2019 r. nr KMR/108/2019/SKO zatytułowane
„ponaglenie”, które stosownie do treści art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku
z art. 222 ww. ustawy, zostało zakwalifikowane jako skarga zawierająca zarzut nieudzielenia
odpowiedzi na korespondencję z 19 czerwca 2019 r. nr KMR/108/2019 w sprawie montażu stojaków
rowerowych, uprzejmie informuję:
Z uwagi na okoliczność, że prawo wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn.
zm.) przysługuje stronie postępowania administracyjnego i dotyczy działań organu prowadzącego
postępowanie administracyjne, a korespondencja Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów (KMR) z
dnia 19 czerwca 2019 r. nie stanowiła podania, w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.), skargi w rozumieniu
art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, czy też wniosku w rozumieniu art. 241 Kodeksu
postępowania administracyjnego, które inicjowałyby wszczęcie postępowania administracyjnego,
a w konsekwencji miałyby w tym przypadku zastosowanie przepisy art. 36-38 ww. ustawy, zatem
pismo z 14 sierpnia 2019 r. nie mogło zostać zakwalifikowane jako ponaglenie.
Z uwagi na charakter sprawy, której dotyczyła korespondencja Stowarzyszenia KMR, pismo z
14 sierpnia 2019 r. nie stanowi w istocie ponaglenia, o którym mowa w art. 37 § 1 pkt 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego i z tego względu zostało ono zakwalifikowane jako skarga. Zgodnie
bowiem z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez
ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub
biurokratyczne załatwianie spraw. Natomiast w świetle art. 222 Kodeksu postępowania
administracyjnego, o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego
forma zewnętrzna.
Mając na uwadze powyższe okoliczności, nie jest możliwe spełnienie oczekiwań
Stowarzyszenia KMR w zakresie przekazania korespondencji z 14 sierpnia 2019 r. do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Krakowie, gdyż takie postępowanie narażałoby Prezydenta Miasta
Krakowa na działanie z naruszeniem uregulowań o właściwości rzeczowej organów. Jeżeli pomimo

tego Stowarzyszenie KMR podtrzymuje wolę wniesienia korespondencji do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego, może to uczynić we własnym zakresie.
Odnosząc się do zarzutu dotyczącego przewlekłego postępowania oraz bezczynności
w sprawie udzielenia odpowiedzi na pismo skierowane 19 czerwca 2019 r. do Prezydenta Miasta
Krakowa zawierające postulat montażu stojaków rowerowych przed Urzędem Miasta Krakowa na ul.
Dekerta 24, informuję, że z uwagi na charakter sprawy poruszanej w korespondencji, została ona
przekazana do załatwienia przez Wydział Obsługi Urzędu UMK. Po rozpoznaniu przedmiotowej
sprawy,
pismem
z
dnia
26
czerwca
2019
r.
znak:
OU-06.152.4.2019 udzielona została odpowiedź przez Dyrektora Wydziału Obsługi Urzędu, która, z
uwagi na problem z funkcjonowaniem w tym okresie aplikacji informatycznej Servo-ePUAP,
wspomagającej elektroniczne załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Krakowa z wykorzystaniem
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, została wysłana w tym dniu do
Stowarzyszenia Kraków Miasta Rowerów pocztą elektroniczną (na adres e-mail: zarzad@kmr.org.pl).
Z uwagi na okoliczność, że korespondencja inicjująca sprawę, wpłynęła do Urzędu Miasta
Krakowa za pośrednictwem platformy ePUAP, a z jej treści jednoznacznie wynikało, że
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów oczekuje prowadzenia korespondencji w tej sprawie za
pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 391 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pózn.zm.), przesłanie przez
Wydział Obsługi Urzędu UMK pisma z dnia 26 czerwca 2019 r. znak: OU-06.152.4.2019 do
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów przy wykorzystaniu innego aniżeli ePUAP kanału
komunikacji elektronicznej nie było działaniem właściwym, za co przepraszam. Zapewniając, że
powyższa sytuacja była następstwem problemów z funkcjonowaniem aplikacji informatycznej ServoePUAP, wspomagającej elektroniczne załatwianie spraw w Urzędzie Miasta Krakowa z
wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, a nie celowym działaniem
pracowników ww. komórki organizacyjnej Urzędu informuję, że odpowiedź na pismo z 19 czerwca
2019 r. została w dniu 22 sierpnia 2019 r. wysłana przez Wydział Obsługi Urzędu UMK do
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów za pośrednictwem platformy ePUAP, a zatem przy
wykorzystaniu kanału komunikacji elektronicznej zgodnego z oczekiwaniami Stowarzyszenia. Uznając
zatem skargę w tej części za zasadną Dyrektor Wydziału Obsługi Urzędu UMK pouczył podległych
pracowników o konieczności sumiennego i rzetelnego załatwiania realizowanych spraw, w celu
wyeliminowania możliwości wystąpienia w przyszłości tego rodzaju uchybień.
Odnosząc się do zagadnienia pozostającego przedmiotem korespondencji z 19 czerwca 2019
r., w uzupełnieniu informuję, że kontynuując podjęte wcześniej działania w dniu 17 lipca 2019 r.
odbyło się spotkanie Wydziału Obsługi Urzędu UMK, Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK,
Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie oraz Zarządu Dróg Miasta Krakowa w celu rozeznania
możliwości zwiększenia ilości stojaków rowerowych w lokalizacjach, w których odbywa się obsługa
się klientów Urzędu Miasta Krakowa. W wyniku przeprowadzonej analizy, ustalono konieczność
przeprowadzenia wizji w terenie w celu oceny możliwości usytuowania stojaków. W dniach od 29
lipca do 8 sierpnia br. odbyły się wizje lokalne, w wyniku których dokonano następujących ustaleń:
1. Przy ul. Dekerta 24 po likwidacji dwóch ogólnodostępnych miejsc parkingowych dla
samochodów na linii wejścia głównego do budynku planuje się usytuowanie 4 stojaków/8
miejsc dla rowerów.
2. W rejonie Placu Wszystkich Świętych 3-4 planuje się usytuowanie 6 stojaków/12 miejsc dla
rowerów.
3. W rejonie ul. Stachowicza 18 planuje się usytuowanie 5 stojaków/10 miejsc.
4. W rejonie ul. Grunwaldzkiej 8 planuje się usytuowanie 2 stojaków/4 miejsca.
5. W obrębie budynku przy ul. Lubelskiej 27-29 i najbliższej okolicy znajduje się około 40
stojaków na około 80 rowerów.

6. W rejonie budynków przy placu Wszystkich Świętych 11, ulicy Sarego 4, ulicy Kasprowicza 29
nie ma możliwości dostawienia stojaków ale jednocześnie nie zaobserwowano zwiększonego
zapotrzebowania.
7. W rejonie budynku na Os. Zgody 2 planuje się usytuowanie dodatkowych stojaków.
8. W rejonie budynku przy ul. Wielopole 17 na wewnętrznym podwórku planuje się
usytuowanie 3 stojaków/6 miejsc.
9. W rejonie budynku przy ul. Na Załęczu 2 (wewnętrzne podwórko) planuje się usytuowanie 3
stojaków/6 miejsc.
10. W rejonie budynku przy ul. Wielickiej 28a powstanie wiata rowerowa zgodnie z projektem z
Budżetu obywatelskiego.
Realizacja montażu stojaków rowerowych przy budynkach Urzędu Miasta Krakowa już się
rozpoczęła i będzie sukcesywnie kontynuowana do końca 2019 roku. Nadzór nad realizacją prowadzi
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
Wyrażam nadzieję, ze powyższe wyjaśnienia zostaną przez Państwa przyjęte.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta
Barbara Skrabacz-Matusik
wz. Dyrektora Magistratu
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Do wiadomości:
1. Wydział Kontroli Wewnętrznej (nr ewidencyjny 198/2019)

