
%-Ah.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

OR—O3.0003.4336.2Q22 KFakC'>V\[, I‘? 3 N??? Z922

Pan
kukasz Sgk
Radny Miasta Krakowa

Odpowiadajqc na Pana interpelacjg W sprawie oséb bezdomnych koczujqcych na
os. Na Wzgérzach, przekazanq przez Pana Artura Buszka, Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta
Krakowa 7 Wrzesnia 2022 r., uprzejmie informujcg, 2e pracownicy Miejskiego Osrodka Pomocy
Spo’recznej W Krakowie i Straiy Miejskiej Miasta Krakowa nawiqzali kontakt Z osobami
bezdomnymi We wskazanym W interpelacji miejscu.

W dniach 6 i 7 Wrzesnia 2022 r. pracownicy Straiy Miejskiej Miasta Krakowa
przeprowadzili kontroleg We Wskazanym miejscu i ustalili, 2e osoby bezdomne przebywajq na
terenie prywatnej niezabudowanej nieruchomosci, oznaczonej jako dzia’rka nr 252/9, obrgb 10
Nowa Huta. Ujawniony W bazie ewidencji gruntéw W’rascicie| przebywa poza terenem kraju.
Nieruchomosé jest dzieriawiona. Dzieriawca nieruchomosci zadek|aroWa’r, 2e uprzqtnie
nieruchomosé z zanieczyszczefi. Teren zosta’r odgrodzony tasmq ostrzegawczq. Zastane na
miejscu dwie osoby bezdomne dobrowolnie zadek|ar0Wa’ry cheé opuszczenia tego miejsca,
nie chcqc iadnej pomocy.

W dniu 8 Wrzeénia 2022 r. pracownicy socjalni Dzia’ru Pomocy Bezdomnym Miejskiego
Osrodka Pomocy Spo’recznej W Krakowie udali sit; na teren posesji. Na miejscu zastano dwie
osoby bezdomne. Ustalono, 2e osoby sq znane pracownikom socjalnym MOPS, obaj megiczyini
od kilku lat - z przerwami — korzystajq z pomocy MOPS. Pracownicy udzielili pe+nej informacji
na temat dostgpnych na terenie Gminy Miejskiej Krakéw form pomocy dla oséb bezdomnych
i zaproponowali schronienie W placéwkach dla oséb bezdomnych. Osoby aktualnie nie Wyrazi1‘y
zgody na umieszczenie W placéwce dla oséb bezdomnych, ale zadek|aroWa’ry, 2e udadza sig do
niej W péiniejszym terminie.

Nadmieniam, Ze nikt poza W’rascicie|em terenu, nie ma praWa usunaé oséb, ktére tam
przebyvvajq, W tym oséb bezdomnych. Sam fakt bycia osobq bezdomnq nie jest czynem
zabronionym przez przepisy. Zaréwno Miejski Osrodek Pomocy Spo1‘ecznej, jak i Strai Miejska
Miasta Krakowa nie majq praWa do tego, aby osoby bezdomne usuwaé Iub pod przymusem
umieszczaé W miejscach noclegovvych.



Majqc na uwadze povvyisze, funkcjonariusze Straiy Miejskiej b¢dq We wskazanym
rejonie zwracaé uwageg na osoby i sytuacje, W ktérych moie dochodzié do naruszania przepiséw
prawa, W szczegélnoéci do zak+ocania spokoju i porzqdku publicznego oraz utrzymania
czystosci. Pracownicy socjalni MOPS bedal nadal monitorowaé sytuacjo Wskazanych osob
bezdomnych i podejmowaé dzia+ania majace na celu zmotywowanie ich do przestrzegania
zasad Wspé’r2ycia spo’recznego i popravvy sytuacji 2ycioWej.
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Otrzymuja:
1. Adresat
. Miejski Osrodek Pomocy Spo’recznej W Krakowie
. Strai Miejska Miasta Krakowa

Biuletyn Informacji Publicznej
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