
Projekt 

UCHWAŁA Nr .... 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia .... 	. 

w sprawie skargi na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; poz. 

1629, z 2019 r. poz. 60 i poz.730) uchwała się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się, że skarga Pana 	 na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania 
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim jest bezzasadna z przyczyn przedstawionych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały, będący jednocześnie zawiadomieniem 

sposobie załatwienia sprawy. 

Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 
zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

Uchwała wchodzi w Zycie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do Uchwały Nr 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 	2019 roku 

Uzasadnienie 
Do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w dniu 8 kwietnia 2019 roku wpłynęła 

skarga Pana 	 zawierająca zarzuty dot. braku dostatecznej troski o mienie 
komunalne i bezpieczeństwo pieszych uczestników drogi, która zakwalifikowana została jako 
skarga na dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. Uchwalą  
Nr VII/102/19 z dnia 17 kwietnia 2019 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przedłużyła 
termin rozpatrzenia przedmiotowej skargi do dnia 31 maja 2019 r. 

W związku z tym, iż  organem właściwym do rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej 
jednostki organizacyjnej jest rada gminy, w tym przypadku Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, Przewodniczący Rady Miasta przekazał  skargę  do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w celu zbadania zarzutów oraz przygotowania i przedstawienia Radzie opinii 
w przedmiocie zasadności skargi wraz ze stosownym projektem uchwały. Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji po zapoznaniu się  ze skargą  stwierdziła, że zawarte w niej zarzuty dotyczą  
braku działań  w celu: 

usunięcia słupa energetycznego zlokalizowanego na chodniku przy ul. Szkolnej, 
naprawy uszkodzonego słupka przeszkodowego, 
zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszym, którym w dni targowe ogranicza widoczność  
stoisko z firanami na Hali Targowej, 
wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ul. Narutowicza 
z ul. Zjazdową, 
rekultywacji zniszczonej zieleni w pasie drogowym na ul. Narutowicza koło sklepu 
„BODZIO" , 
rozwiązania problemu parkowania samochodów przez kierowców w nieprzepisowy 
sposób na chodniku przy ul. Wyspiańskiego, 
naprawy zniszczonego chodnika na ul. Czarna Droga od strony ul. Słowackiego. 
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w piśmie z dnia 18.04.2019 r. 

złożył  następujące wyjaśnienia: 
W kwestii usunięcia słupa energetycznego zlokalizowanego na chodniku przy 

ul. Szkolnej: do czasu przebudowy przyłącza energetycznego przez Rejon Energetyczny lub 
osobę  prywatną  (właściciela przyłącza) słup energetyczny pozostanie na swoim miejscu, gdyż  
ZDiUM nie może ingerować  w prywatną  własność. 

Odnośnie naprawy uszkodzonego słupka przeszkodowego: uszkodzone słupki 
przeszkodowe zostały na zlecenie ZDiUM wymienione na nowe. 

W sprawie zapewnienia bezpiecznego przejścia pieszym, którym w dni targowe stoisko 
z firanami ogranicza widoczność: handel na targowiskach miejskich odbywa się  zgodnie 
z uchwalą  Nr XLII/547/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30.08.2017 r. Na 
podstawie Regulaminu targowisk miejskich oraz miejsc wyznaczonych do handlu na gruntach 
należących do Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, działalność  handlowa może być  prowadzona 
w formie obwoźnej, tj. z samochodów, przyczep, namiotów, stołów, itp. oraz w formie 
stacjonarnej. Osoby handlujące firanami, dokonują  więc sprzedaży swoich towarów zgodnie 
z prawem i w sposób, który pozwala je wyeksponować. Dotychczas nie wpływały do ZDiUM 
żadne sygnały o utrudnieniach w poruszaniu się, czy o ograniczonej widoczności z powodu 



usytuowania stoiska z firanami na targowisku miejskim. Ruch pojazdów jest wówczas mały, 
prędkość  nieznaczna, więc ryzyko nieszczęśliwego zdarzenia znikome. 
Ad 4) Odnośnie braku oznakowanego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu 
ul. Narutowicza z ul. Zjazdową: przejście dla pieszych zostanie wyznaczone w terminie maj - 
czerwiec br. 
Ad 5) W kwestii braku rekultywacji zniszczonej zieleni na ul. Narutowicza: aktualnie na terenie 
miasta są  realizowane nasadzenia kompensacyjne drzew, które wynikają  z decyzji 
administracyjnych; przy sprzyjających warunkach pogodowych w kolejnym zleceniu dla firmy 
wykonującej nasadzenia zieleni na terenie miasta zostanie ujęte odtworzenie fragmentu 
trawnika w pasie drogowym przy ulicy Narutowicza. 
Ad 6) Sprawa nierozwiązania problemu parkowania samochodów przez kierowców 
w nieprzepisowy sposób na chodniku przy ul. Wyspiańskiego: zarzut nie dotyczy działań  
Zarządu Dróg Utrzymania Miasta. Interwencje w stosunku do kierowców, którzy parkują  
pojazdy w nieprzepisowy sposób należą  do kompetencji Straży Miejskiej i Policji. Z informacji 
przekazanej przez Komendanta Straży Miejskiej wynika, iż  rejony skrzyżowań  ulic: 
Kościelnej, Wyspiańskiego oraz Daniłowskiego ze Słowackiego są  w miarę  możliwości objęte 
kontrolą, w wyniku czego podejmowane są  tam interwencje dotyczące parkowania pojazdów 
na tych skrzyżowaniach oraz na odpowiednio oznakowanych powierzchniach wyłączonych 
z ruchu. Dotychczas do służby dyżurnej Straży Miejskiej nie wpływały zgłoszenia od 
mieszkańców o utrudnieniach w ruchu w związku z poruszoną  w skardze kwestią  postoju 
samochodów na ul. Wyspiańskiego. Niemniej Straż  Miejska będzie kontynuowała działania 
kontrolne. 
Ad 7) Sprawa naprawy zniszczonego chodnika na ul. Czarna Droga od strony ul. Słowackiego: 
nie dotyczy działań  Zarządu Dróg Utrzymania Miasta, gdyż  przedmiotowy chodnik 
zlokalizowany jest na działce będącej w zarządzie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Sp. z o.o. 
W związku z powyższym, na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Przewodniczący 
Rady Miasta skierował  pismo z dnia 8.05.2019 r. do TBS w sprawie usunięcia istniejących 
utrudnień  w zakresie stanu technicznego chodnika w ww. lokalizacji. 

W świetle tak ustalonego stanu faktycznego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zajęła 
stanowisko, że przedmiotowa skarga jest bezzasadna (wynik głosowania: 5 głosów za, bez 
głosów przeciwnych i wstrzymujących) i przygotowała stosowny projekt uchwały. 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji, działając w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - postanowiła uznać  
wniesioną  skargę  za bezzasadną. 

Pouczenie: Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za 
bezzasadną  i jej bezzasadność  wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił  skargę  bez wskazania 
nowych okoliczności — organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać  swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią  adnotacją  w aktach sprawy — bez zawiadomienia skarżącego. 
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