UCHWAŁA NR XXVI/533/16
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E

W

na działania Prezydenta Miasta Katowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1.
Uznać za bezzasadną skargę Pani E
W
z dnia 14 marca 2016 r. na działania Prezydenta
Miasta Katowice związane z uniemożliwieniem osobom niepełnosprawnym parkowania samochodów na
chodniku przy ulicy 3 Maja w Katowicach.
§ 2.
Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do
niniejszej uchwały.
§ 3.
Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącej o sposobie
załatwienia skargi.
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE
Pismem z dnia 14 marca 2016 r., przekazanym przez Wojewodę Śląskiego przy piśmie z dnia 21
marca 2016 r., Pani E
W
złożyła skargę na działania Prezydenta Miasta Katowice. Skarżąca w
szczególności podniosła kwestie uniemożliwienia osobom niepełnosprawnym parkowania samochodów na
chodniku przy ulicy 3 Maja w Katowicach.
W przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające.
W jego toku dokonana analiza funkcjonującego oznakowania na ww. ulicy przeprowadzona w dniu
7 kwietnia 2016 r. na posiedzeniu Zespołu ds. Organizacja Ruchu Drogowego działającego przy Wydziale
Transportu Urzędu Miasta Katowice z udziałem przedstawicieli Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w
Katowicach, Policji oraz Straży Miejskiej potwierdziła zasadność przyjętych rozwiązań.
Ponadto ustalono, że funkcjonujące tam oznakowanie drogowe umożliwia dojazd pojazdów
osób niepełnosprawnych do posesji zlokalizowanych przy ulicy 3 Maja, a ograniczenia w parkowaniu
samochodów wynikają z obecnego zagospodarowania i funkcji przestrzeni publicznej w ciągu ulicy 3 Maja.
Z tego też względu, stanowiska postojowe zastrzeżone tzw. „koperty” dla samochodów osób
niepełnosprawnych wyznaczone są na przyległych drogach ogólnodostępnych m. in. na ulicach: Pocztowej,
Młyńskiej, Dworcowej, Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Skargi, Warszawskiej, Moniuszki oraz
Szkolnej.
W tym stanie sprawy skargę należy uznać za bezzasadną.
Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w tej
samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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