UCHWAŁA NR XXX/770/19
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 5 grudnia 2019 r.
w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za zasadną skargę Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów na działanie
Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, opisane w treści przedmiotowej skargi.
§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik do uchwały Nr XXX/770/19
Rady Miasta Krakowa
z dnia 5 grudnia 2019 r.
Skarga Stowarzyszenia Kraków Miastem Rowerów (znak sprawy: KMR/34/2019/ZDMK/RMK)
dotyczy złamania prawa przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa przy załatwieniu wniosku
KMR/34/2019 z dnia 18 marca 2019 r. poprzez nie udzielenie w terminie odpowiedzi na
ww. wniosek.
Udzielając wyjaśnień Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa poinformował, że wnioskiem z dnia
18 marca 2019 r. Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów zwróciło się do Zarządu Dróg Miasta
Krakowa na podstawie art. 241 KPA o usunięcie słupa reklamowego znajdującego się w skrajni drogi
dla rowerów na ul Zielińskiego w Krakowie.
Po analizie wniosku Zarządu Dróg Miasta Krakowa ocenił jego zasadność i pismem
z dnia 13 maja 2019 r. znak: PZH.620.2.385.2019 oraz pismem z dnia 15 maja 2019 r.
znak: PZH.620.2.385.2019 poinformował właścicieli nośników reklamowych, że nie zostaną wydane
decyzje zezwalające na ustawienie nośników reklamowych na kolejny okres tj. od 1 lipca 2019 roku.
Równocześnie wszczęto postępowanie zmierzające do wydania decyzji odmawiającej wydania
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dla obu nośników reklamowych. Ww. pisma zostały
skierowane do właścicieli nośników reklamowych oraz do wiadomości do Zarządu Transportu
Publicznego w Krakowie, natomiast na skutek omyłki pisarskiej usunięto z rozdzielnika
Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów.
Odpowiedź na ww. wniosek została wysłana dopiero w dniu 2 lipca 2019 r. Mając na uwadze
powyższe wyjaśnienia należy uznać, że zarzuty zawarte w przedmiotowej skardze są zasadne.
Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237
§ 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a.
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