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INTERPELACJA 

 

 Wrocławski Sąd Okręgowy wydał niedawno wyrok zakazujący nocnym klubom 

działalności. Sąd uznał, że takie miejsca mogą naruszać dobre imię miasta i jego renomę. W 

Krakowie mamy podobny problem. Już od popołudnia tzw. „naganiacze” zapraszają 

przechodniów do takich miejsc, proponując różnego rodzaju atrakcje. Wieczorem 

przechodząc od Magistratu w stronę Dworca Głównego mieszkaniec Krakowa lub turysta 

może być zaczepiony nawet kilkanaście razy. Czy Kraków ma się kojarzyć z klubami 

nocnymi?  

Proszę o przeanalizowanie wyroku sądu dotyczącego Wrocławia oraz rozważenie podjęcia 

podobnych kroków w przypadku Krakowa.  

 

 

Z poważaniem, 

 

Michał Drewnicki 
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 Proszę Straż Miejską o przeprowadzenie okresowej kontroli pojazdów wyjeżdżających 

z dwóch placów budowy, tj. bloków przy ulicy Reduta (na ul. Jancarza) oraz Centrum 

Handlowego Serenada przy ul. Dobrego Pasterza. Mieszkańcy skarżą się, że zarówno 

Dobrego Pasterza jak i ul. Jancarza/Bohomolca są w ostatnim czasie bardzo brudne, 

zabłocone, a w wietrzne dni unosi się pył i zanieczyszczenia. Samochody ciężarowe 

pozostawiają błoto na ulicach, które nie jest dokładnie czyszczone. Obowiązkiem 

przedsiębiorcy i kierowców jest pozostawienie czystości na drogach.  

 Proszę o informację ile było zgłoszeń dotyczących tych przedsięwzięć w związku z 

zanieczyszczeniem tych ulic, ile było kontroli i ewentualnych pouczeń czy mandatów. 

Mieszkańcy skarżą się na opieszałość funkcjonariuszy. 

 

Z poważaniem, 

 

Michał Drewnicki 
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 Na osiedlu Tysiąclecia działa artystyczne XXI Liceum Ogólnokształcące. Jest to 

szkoła z tradycjami. Wśród absolwentów znajdują się aktorzy czy komicy. Jako, że szkoła 

działa w budynku Domu Kultury im. A. Bursy, szkoła współpracuje przy tworzeniu 

przedstawień, sztuk, występów, koncertów. W placówce uczy się, w zależności od sezonu 

około setka licealistów, co stanowi nie o słabości, a o sile tej szkoły. Uczniowie są ze sobą 

zżyci, a dzięki kameralnym warunkom szkoła może zapewnić lepszą ofertę edukacyjną. 

Otrzymałem liczne wiadomości o planowanej przez urząd likwidacji tej placówki. 

Proszę o informację czy takie kroki są podejmowane i uzasadnienie takiego zamierzenia. 

Chciałem oficjalnie zaapelować o wstrzymanie się z podejmowaniem takiej decyzji. 

Liczę, że przeprowadzone zostaną dokładne analizy i konsultacje, zanim projekt uchwały trafi 

na sesję Rady Miasta Krakowa. Zamiast likwidować wartościową szkołę, lepiej ją wesprzeć i 

pomóc, by mogła skuteczniej realizować swoją misję. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Michał Drewnicki 
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 Na sesji Rady Miasta Krakowa w dniu 4 listopada 2015 roku zapytałem czy Zarząd 

Infrastruktury Komunalnej i Transportu planuje budowę nowych separatorów dla torowisk. 

Odpowiedź jaką otrzymałem nie jest satysfakcjonująca, gdyż zamiast ewentualnych 

lokalizacji lub informacji, że planów takich nie ma, w odpowiedzi można było przeczytać, że 

zamiast separatorów betonowych będą montowane separatory w postaci słupków typu SIG. 

Pytam więc czy planowana jest budowa nowych separatorów (typu SIG i innych) i w jakich 

miejscach? 

 

 

Z poważaniem, 

 

Michał Drewnicki 
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 Proszę o informację dotyczącą pozwoleń budowlanych (czy aktualnie trwają takie 

procedury) na działce nr 241/22 obręb 10 jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Zgłosili się do 

mnie zaniepokojeni mieszkańcy bloków osiedla Na Wzgórzach, którzy twierdzą, że przed ich 

oknami (blisko garaży i Szkoły Podstawowej nr 129), na zieleńcu inwestor planuje budowę 

(lub rozbudowę ul. Niebyłej) drogi dojazdowej do zamierzenia inwestycyjnego przy ulicy 

Niebyłej. Jako, że na wskazanym terenie obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego proszę o interpretację czy na terenie oznaczonym jako zieleń 

wewnątrzosiedlowa (MW.6) możliwa jest budowa drogi? W planie znajdują się zapisy 

zakazujące jedynie lokalizacji nowych budynków i nakaz urządzania terenu pod funkcje 

rekreacyjne. Szczególnie chodzi o obszar przed blokiem 15 i 15a osiedle Na Wzgórzach i 

przy Szkole Podstawowej nr 129.  

 W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego droga do możliwej 

inwestycji jest zaplanowana na zachód od szkoły i oznaczona jako KDD.3. Proszę więc o 

rozwianie wątpliwości mieszkańców w tej sprawie. Dołączam poglądową mapkę. 

 

 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Michał Drewnicki 

  



 

 

 

 

 

  



 


