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Samorządowe Kolegium Odwoławcze
w Krakowie
ul. Juliusza Lea 10, 30 – 048 Kraków
Kraków, dn. 6 września 2019 r.

SKO.SW/4101/162/2019

POSTANOWIENIE
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie w składzie:
Grażyna Zalas
Magdalena Simlat – Rzepecka
Monika Tarnawa – Zajączkowska (spr.)

-

po rozpoznaniu ponaglenia Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów z dnia 14 sierpnia

2019 roku nr KMR/120/2019/SKO w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania
oraz bezczynności Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa w sprawie uzupełnienia
oznakowania ul. Swoszowickiej,
- działając na mocy art. 36 § 1 i art. 37 w zw. z art. art. 237 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze
zm.):
stwierdza, że Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa nie dopuścił się bezczynności ani
przewlekłego prowadzenia postępowania w sprawie z wniosku z dnia 1 lipca 2019r.
Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów w przedmiocie uzupełnienia oznakowania ul.
Swoszowickiej

UZASADNIENIE
Pismem z dnia 14 sierpnia 2019 r. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów złożyło
ponaglenie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta
Krakowa

w

przedmiocie

załatwienia

wniosku

z

dnia

1

lipca

2019

roku

KMR/120/2019/SKO dotyczącego uzupełnienia oznakowania ul. Swoszowickiej.

nr
W
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uzasadnieniu wskazano, że postepowanie toczy się przez 7 tygodni, co wyczerpuje zdaniem
Stowarzyszenia znamiona zarówno bezczynności jak i przewlekłości postępowania.
Akta sprawy wraz z wyjaśnieniem, że w dniu 20 sierpnia 2019 r. udzielono wnioskodawcy
odpowiedzi wpłynęły do Kolegium w dniu 2 września 2019 r.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie, po zapoznaniu się z treścią
ponaglenia oraz zgromadzonym materiałem dowodowym wyjaśnia, co następuje:
Zgodnie z art. 37 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, Stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach
szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy
(przewlekłość).
Przez bezczynność należy rozumieć istniejący obiektywnie stan niewydania decyzji lub
postanowienia mimo upływu terminu załatwienia sprawy – niezależnie od przyczyny
przekroczenia terminu oraz niezależnie od tego, czy jest to termin ustawowy, czy wyznaczony
przez organ administracji (por. np. uzasadnienie uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 25
listopada 2013 r., I OPS 12/13, LEX nr 1391606).
Przewlekłość postępowania odnosi się natomiast do sposobu prowadzenia postępowania,
które musi zostać zakończone wydaniem decyzji lub postanowienia. Postępowaniem
prowadzonym przewlekle jest postępowanie prowadzone w sposób nieefektywny poprzez
wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu bądź wykonywanie czynności pozornych,
powodujących, że formalnie organ nie jest bezczynny (zob. uzasadnienie wyroku NSA z 8
maja 2013 r., II OSK 2873/12, LEX nr 1343899).
Należy podkreślić, że w przedmiotowa sprawia dotycząca uzupełnienia oznakowania drogi
(ul. Swoszowicka) nie jest sprawą, którą organ administracji obowiązany jest załatwić przez
wydanie decyzji lub postanowienia.
Tak więc biorąc pod uwagę istotę bezczynności oraz przewlekłego prowadzenia
postępowania, należy stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku ponaglenie nie zasługuje na
uwzględnienie.
Mając na uwadze powyższe wywody Samorządowe Kolegium Odwoławcze w
Krakowie orzekło jak na wstępie.
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Niniejsze postanowienie jest ostateczne.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie – z siedzibą w Krakowie, ul. Juliusza Lea
10, 30-048 Kraków - informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się
zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz. U. UE. L. z
2016 r. Nr 119, str. 1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych
osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej
stronie
Biuletynu
Informacji
Publicznej
pod
adresem:
https://bip.malopolska.pl/skokrakow/Article/id,240970.html w zakładce: Ochrona Danych
Osobowych.
Podpisano:
mgr Grażyna Zalas – członek SKO w Krakowie
mgr Magdalena Simlat - Rzepecka - członek SKO w Krakowie
mgr Monika Tarnawa- Zajączkowska – członek SKO w Krakowie
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Otrzymują:
1) Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów za pomocą platformy ePuap na adres:
/kmr/skrytka
2) Prezydent Miasta Krakowa – Urząd Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4,
31 – 004 Kraków
3) a/a 2x

