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Odpowiadajggda Pana interpelacje wsprawie transportu przesytek na terenie Krakowa,

wspotpracy z firmq InPost oraz dziatafi podejmowanych w ramach programu ,,Green City",
przekazanq przez Pana Artura Buszka, Wiceprzewodniczqcego Rady Miasta Krakowa
9 wrzesnia 2022 r., uprzejmie informuje.

22 czerwca 2020 r. pomiedzy Urzedem Miasta Krakowa a firma InPost zostata zawarta
umowa na przekazywanie korespondencji za posrednictwem paczkomatow. Gtéwnq idea tego
rozwiajzania byto ograniczenie bezposredniego kontaktu klientow z urzednikami w zwiqzku
z pandemiq Covid—19 oraz utatwienie szybkiej vvymiany dokumentéw miedzy UMK
a mieszkaficami. Ta forma vvymiany korespondencji pomiedzy UMK a mieszkaficami jest
kontynuowana i aktualnie prowadzona jest za posrednictwem paczkomatéw zlokalizowanych
przy pieciu budynkach UMK. Trzy 2 tych Iokalizacji sq wtasnosciq Gminy Miejskiej Krakow
i zostaty udostepnione firmie InPost w ramach umow czasowego udostepnienia terenu.

Program ,,Green City" jest przedsiewzieciem, ktore zaktada utatwianie codziennego
funkcjonowania mieszkaficow oraz zapewnienie ochrony srodowiska naturalnego. Wedtug
pomystodawcow, rozwoj sieci paczkomatow oraz zmodyfikowany rodzajowo tabor
transportowy ma sprzyjaé poprawie jakosci powietrza dzieki redukcji CO2 wynikajqcej
Z ograniczenia ruchu samochodowego — dostawa do paczkomatu w porownaniu do dostawy
kurierem redukuje emisje do 75%. Dziatania te podyktowane sq zatem troskq 0 srodowisko
naturalne, ale rowniei z uwzglednieniem odpowiedniego rozwoju przestrzeni publicznej jako
miejsc atrakcyjnych i przyjaznych mieszkaficom. Zréwnowaiona mobilnoséoraz zeroemisyjnosé
jest szczegolnie waina dla obszarow miejskich, miedzy innymi dla skutecznego ograniczenia
emisji gazéw cieplarnianych. Jednoczesnie realizacja programu ,,Green City” wpisuje sie
w dziatania wskazane w Programie Ochrony Powietrza dla wojewodztwa matopolskiego, ktéry
jest wiodajcym aktem prawa miejscowego w zakresie ochrony powietrza w Miescie.



Aktualnie w tym zakresie funkcjonuje List intencyjny podpisany pomiedzy stronami
21 czerwca 2021 r. Odbyto sie kilka spotkafi z interesariuszami (Zarzqd Drog Miasta Krakowa,
Zarzqd Transportu Publicznego, komorki Urzedu Miasta Krakowa), ktore miaiy na celu
sformutowanie zaioieh do Porozumienia, tj. dokumentu 0 charakterze operacyjnym
wskazujqcym skonkretyzowane zadania do wykonania. Trwajq jeszcze uzgodnienia majqce na
celu ustalenie wtasciciela biznesowego dla tego Porozumienia po stronie UMK. Z kolei nasz
partner — InPost sukcesywnie realizuje dziaiania majqce na celu rozszerzenie oferty
funkcjonowania paczkomatéw na gminnej infrastrukturze.

Rozwiqzanie z Wiednia przywoiane przez Pana Radnego nie byto przedmiotem rozmow
z firmal InPost, czy innym zewnetrznym kontrahentem. Ewentualne wykorzystanie go przez
UMK budzi jednak obawy natury prawnej, poniewai korespondencja urzedowa nierzadko
zawiera m.in. dane osobowe i inne dane chronione, ktére nie mogq byé powierzane
przypadkowym osobom trzecim, a za takie moina uznaé pasaieréw komunikacji miejskiej. Urzqd
stosuje natomiastjakojeden ze sposobowdostarczania przesyiek doreczenia za posrednictwem
kurierow urzedowych. Jest to dziaianie zarowno proekologiczne (kurierzy w wiekszosci
przypadkéw obstugujq rejony swojego miejsca zamieszkania, co ogranicza wykorzystanie
transportu), jak i przynoszqce wymierne oszczednosci dla UMK.
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Otrzymujq:
1. Adresat
2. Wydziai Organizacji i Nadzoru (OR-01)
3. Wydziai Ewidencji Pojazdéwi Kierowcéw
4. Wydzia1‘Spraw Administracyjnych
5. Wydziai Geodezji
6. Urzad Stanu Cywilnego
7. Zarzqd Transportu Publicznego w Krakowie
8. Biuletyn lnformacji Publicznej
9. aa


