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Pan
tukasz Segk
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacje w sprawie utrzymania czystoéci, porzuconych
samochodéw i nielegalnych vvysypisk w roinych miejscach Krakowa, przekazanq przez Pana
Rafaia Komarewicza, Przewodniczacego Rady Miasta Krakowa 20 kwietnia 2022 r., uprzejmie
informuje.

Na odcinku miedzy ul. Mrozowq i ul. Blokowq, tj. W pasie drogowym ul. Karola
towiriskiego stanowiqcym dziaike nr 3 obr. 20jed n. ewid. Nowa Huta(b<;da1ca1w’rasnoécia1 Gminy
Miejskiej Krakéw i pozostajqcq w zarzqdzie Zarzqdu Drég Miasta Krakowa), dziaiania
porzagdkowe zostanzg podjegte przez Miejskie Przedskgbiorstwo Oczyszczania Spéike z 0.0.
w Krakowie, w ramach realizowanego zadania wiasnego gminy w zakresie utrzymania czystoéci
porzqdku na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, w oparciu 0 umowe nr W/I/1020/GK/1/2013
z 21|utego 2013 r. 0 éwiadczenie usiug publicznych W zakresie utrzymania czystoéci i porzqdku
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw. W ramach tych dziaiafi przedmiotowy teren zostanie
uporzqdkowany z zalegajqcych tam odpadéw w terminie do 29 kwietnia 2022 r.

Nieruchomoéé przy ul. Krasnowolskiego 18 objegta jest decyzjq Prezydenta Miasta
Krakowa z 17 sierpnia 2020 r., znak AU-01-3.6740.1.959.2020.AGR, nr 1227/6740/1/2020
udzielajqcq pozwolenia na rozbiérkg dla zamierzenia budowalnego: rozbiérka istniejqcego
budynku mieszkalnego na dziafce nr 207/1 obr. 44 jed. ewid. Nowa Huta i zatwierdzajqcq projekt
budowany i udzielajqcq pozwolenia na budowcg dla zamierzania budowalnegoz ,,budowa budynku
mieszkalnego jednorodzinnego wraz z instalacjami wewnetrznymi i wod-kan., gazu, c.o., went. mech.,
energii elektrycznej w budynku oraz zewnetrznymi odcinkami wewngtrznych instalacji wody,
kanalizacji scmitarnej, gazu w gruncie, budowa dojécia i dojazdu na dziaice nr 207/1 obr. 44 jed. ewid.
Nowa Huta przy ul. Krasnowolskiego w Krakowie”. Podczas przeprowadzanego 20 kwietnia br.
rekonesansu ustalono, 2e przy wjeidzie na przedmiotowy teren znajduje si¢ tablica informujaica
0 realizowanym zamierzeniu budowlanym. Nie zlokaiizowano natomiast zalegajqcych tam
odpadéw.



W odniesieniu do porzuconych, nieuiywanych i zniszczonych samochodéw na terenie
parkingu obok b|ok6W komunalnych przy ul. Smorawifiskiego (giéwnie obok bloku nr 4) Strai
Miejska Miasta Krakowa podejmie czynnoéci Wyjasiniajqce zmierzajqce do usunic-gcia tych
pojazdéw zgodnie z przepisami ustawy 2 dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst
jednolity Dz. U. 2 2021 r. poz. 450 2 poin. zm.).

Przy ul. |\/iakuszyriskiego zlokalizowano liczne odpady oraz dzikie wysypiska odpadéw
znajdujqce sie na terenie dziaieko nr: 13/54, 13/76, 43, 236/2, 480 obr. 9jedn. ewid. Nowa Huta.

Dziaika nr 43 bgdqca Wiasnoéciq Gminy Miejskie] Krakow zostanie uporzqdkowana
z zalegajalcych tam odpadéw przez Miejskie Przedsiebiorstwo Oczyszczania Spéikg z 0.0.
W Krakowie, W ramach realizowanego zadania Wiasnego gminy W zakresie utrzymania czystoéci
porzzqdku na terenie Gminy |\/liejskiej Krakow, W oparciu 0 umoweg nr W/I/1020/GK/1/2013
Z 21|utego 2013 r.

Pozostaie dziaiki pozostaja W uiytkowaniu Wieczystym bqdi We Wiadaniu innych
podmiotéw prawnych i oczyszczenie ich powierzchni z odpadow nie naleiy do kompetencji
Gminy Miejskiej Krakow. W tym zakresie dziaiania zmierzajalce do usunigcia zalegajqcych tam
odpadow zostanq podjote W oparciu 0 ustawe z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (tekst
jednolity Dz. U. 2 2022 r. poz. 699 z poin. zm.).

W ramach tych dziaiafi do uiytkownikow Wieczystych lub Wiadajzqcych zostanq
skierowane Wezwania do niezwiocznego usunicgcia zalegajqcych tam odpadow. W przypadku
braku Wykonania Wezwania, stosowanie do art. 26 ustawy 0 odpadach zostanie Wszczete
postegpowanie administracyjne W sprawie Wydania nakazu usuniocia odpadéw.

W odniesieniu do odpadow zalegajqcych na dziaice nr 236/2 dziaiania przewidziane
WW. ustawq zostaiyjui podjgte.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Wydziai Ksztaitowania §rodoWiska
3. Strai Miejska Miasta Krakowa
4. Miejskie Przedsiqrbiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
5. Wydziai Gospodarki Komunalnej
6. Biuletyn lnformacji Publicznej
7. aa


