
UCHWAŁA NR LVII/1191/10  

RADY MIASTA KATOWICE  

z dnia 26 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani J K – Ch na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 

w Katowicach w zakresie załatwienia wniosku o montaż lustra drogowego na wysokości posesji przy ulicy 

Francuskiej 51 w Katowicach. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142,

poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Pani J K - Ch z dnia 20 lutego 2010r. na działalność Dyrektora Miejskiego Zarządu

Ulic i Mostów w Katowicach w zakresie załatwienia wniosku o montaż lustra drogowego na wysokości posesji przy

ulicy Francuskiej 51 w Katowicach.  

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej

uchwały.  

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia Pani J K – Ch o sposobie załatwienia

skargi.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 25 lutego 2010r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęła skarga z dnia 20 lutego 2010r. Pani J K – Ch na

sposób załatwienia przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach oraz Wydział Rozwoju Miasta

Urzędu Miasta Katowice wniosku o montaż  lustra drogowego na wysokości posesji przy ulicy Francuskiej 51

w Katowicach. W szczególności skarżąca podniosła, iż żadna z instytucji w swojej korespondencji nie powołała się na

konkretny przepis prawa wskazujący na sposób postępowania w tej sprawie oraz nie przedstawiła sposobu odwołania

się od decyzji. Zarzuciła także, iż każda z odpowiedzi jest lakoniczna i ma na celu wypełnienie obowiązku odpowiedzi

na wniosek w sensie zachowania terminu udzielenia odpowiedzi, a nie załatwienia sprawy. Nie zgadza się  również

z faktem ponoszenia kosztów za zakup i montaż lustra drogowego.  

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono co następuje:  

Pismem z dnia 28 sierpnia 2009r. skarżąca zwróciła się do Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach z prośbą

o umieszczenie lustra drogowego U-18 na wyjeździe z podziemnego garażu przy ulicy Francuskiej 51 w Katowicach.

Wniosek ten umotywowała zmniejszoną  widocznością  przy wyjeździe z garażu ze względu na wydłużenie miejsc

postojowych w tym rejonie.  

MZUiM w Katowicach pismem z dnia 15 września 2009r. zwrócił się do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu Miasta

Katowice o rozpatrzenie wniosku zgodnie z kompetencjami, który w odpowiedzi, po przeprowadzonej wizji w terenie,

poinformował  ww. jednostkę  organizacyjną,  iż  nie widzi przeciwwskazań  do montażu wnioskowanego urządzenia

drogowego.  

Następnie MZUiM w Katowicach pismem z dnia 21 stycznia 2010r. zawiadomił Panią  J  K  – Ch, że zezwala na

ustawienie powyższego lustra drogowego, ale nie ponosi kosztów jego zakupu i montażu. Jednocześnie poinformował

skarżącą, iż w przypadku dalszego zainteresowania montażem lustra należy się skontaktować z Działem Zabezpieczenia

Ruchu Drogowego MZUiM w Katowicach.  

Odnosząc się  do zarzutów podniesionych w skardze stwierdzić  należy, iż ww. pismo MZUiM w Katowicach w tej

sprawie jakkolwiek krótkie zawierało wszystkie elementy konieczne do jej załatwienia. MZUiM w Katowicach nie

negował  w nim również  lokalizacji ww. lustra drogowego przy powyższej posesji. Stwierdzić  zarazem należy, iż

rozpatrywanie takich spraw nie kończy się  wydaniem decyzji lub postanowienia na które stronie służyłyby środki

zaskarżenia. Nie stanowi to jednak przeszkody dla dalszej polemiki w przypadku niezgadzania się przez wnioskodawcę

z rozstrzygnięciem w danej sprawie.  

W kwestii natomiast odpłatności za zakup i montaż lustra podkreślenia wymaga, iż MZUiM w Katowicach nie ponosi

ww. kosztów w przypadku gdy wniosek składa tylko jedna osoba. Dodatkowym argumentem za przyjętą w tej kwestii

praktyką są duże koszty, które ponosi ta jednostka organizacyjna na bieżące utrzymanie luster drogowych (w 2009r.

na zakup 20 sztuk luster wydatkowano kwotę 10.370 zł). Ponadto wobec licznych aktów wandalizmu oraz kradzieży

lustra ustawiane są przede wszystkim w miejscach szczególnie niebezpiecznych tak aby służyły dobru ogółu kierowców.

Jednocześnie pokreślić należy, że zatwierdzona w 2006 roku organizacja ruchu dla remontu ulicy Francuskiej od Al.

Górnośląskiej do ulicy Powstańców nie wprowadzała zmian w organizacji parkowania w rejonie zjazdu. Zakres prac

remontowych dotyczących parkowania pojazdów w rejonie zjazdu obejmował  jedynie wymianę  nawierzchni

funkcjonujących miejsc postojowych. Od czasu zakończenia remontu w 2007 roku nie były zgłaszane przez

użytkowników drogi uwagi dotyczące utrudnień  lub zagrożeń  w ruchu na fragmencie ulicy Francuskiej w rejonie

przedmiotowego zjazdu. Ponadto w świetle uzyskanych informacji w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach

w tym rejonie ulicy w latach 2007 – 2009 nie było żadnych wypadków drogowych.  

W związku z powyższym skargę na Dyrektora MZUiM w Katowicach należy uznać za bezzasadną.  

Nadmienić  zarazem należy, iż  na zarzuty dotyczące Wydziału Rozwoju Miasta odpowiedział  Prezydent Miasta

Katowice pismem z dnia 23 marca 2010r.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice  

 

Jerzy Forajter 
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zaskarżenia. Nie stanowi to jednak przeszkody dla dalszej polemiki w przypadku niezgadzania się przez wnioskodawcę

z rozstrzygnięciem w danej sprawie.  

W kwestii natomiast odpłatności za zakup i montaż lustra podkreślenia wymaga, iż MZUiM w Katowicach nie ponosi

ww. kosztów w przypadku gdy wniosek składa tylko jedna osoba. Dodatkowym argumentem za przyjętą w tej kwestii

praktyką są duże koszty, które ponosi ta jednostka organizacyjna na bieżące utrzymanie luster drogowych (w 2009r.

na zakup 20 sztuk luster wydatkowano kwotę 10.370 zł). Ponadto wobec licznych aktów wandalizmu oraz kradzieży

lustra ustawiane są przede wszystkim w miejscach szczególnie niebezpiecznych tak aby służyły dobru ogółu kierowców.

Jednocześnie pokreślić należy, że zatwierdzona w 2006 roku organizacja ruchu dla remontu ulicy Francuskiej od Al.

Górnośląskiej do ulicy Powstańców nie wprowadzała zmian w organizacji parkowania w rejonie zjazdu. Zakres prac

remontowych dotyczących parkowania pojazdów w rejonie zjazdu obejmował  jedynie wymianę  nawierzchni

funkcjonujących miejsc postojowych. Od czasu zakończenia remontu w 2007 roku nie były zgłaszane przez

użytkowników drogi uwagi dotyczące utrudnień  lub zagrożeń  w ruchu na fragmencie ulicy Francuskiej w rejonie

przedmiotowego zjazdu. Ponadto w świetle uzyskanych informacji w Komendzie Miejskiej Policji w Katowicach

w tym rejonie ulicy w latach 2007 – 2009 nie było żadnych wypadków drogowych.  

W związku z powyższym skargę na Dyrektora MZUiM w Katowicach należy uznać za bezzasadną.  

Nadmienić  zarazem należy, iż  na zarzuty dotyczące Wydziału Rozwoju Miasta odpowiedział  Prezydent Miasta

Katowice pismem z dnia 23 marca 2010r.  

Przewodniczący Rady Miasta 

Katowice  

 

Jerzy Forajter 
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