
Uchwata Nr L/ll08/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 24 pazdziernika 2017 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257), 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

I)ane O,OhOVl t 
1. 	 Uznaje si~ za bezzasadnq skarg~ Pana Tlr»~ chroni ofl P na dyrektora Miejskiego 

Zarzqdu Drog w Rzeszowie w przedmiocie przewlektego zatatwiania wniosku 0 montaz 

sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic Wyspianskiego i Bohaterow, z powodow 

wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwaty. 

2. 	 Poucza si~ 0 tresci art. 239 Kodeksu post~powania administracyjnego, ktory stanowi, 

iz w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostata uznana za bezzasadnq 

i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarg~, a skarzqcy ponowit skarg~ bez 

wskazania nowych okolicznosci - organ wtasciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy, bez 

zawiadamiania skarzqcego. 

3. Zobowiqzuje si~ Prezydenta Miasta Rzeszowa do zawiadomienia Skarzqcego 

o sposobie zatatwienia skargi. 

§ 2 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 
iast~ .8zeszowa 

~ec. 
Andrz . Dec 

Rady 



Uzasadnienie 

W dniu 19 wrzesnia 2017 r. Wojewoda Podkarpacki dzialajqc na podstawie art. 

231 Kodeksu post~powania administracyjnego przekazal do rozpatrzenia wedlug 

wlasciwosci skarg~ IJ lnc o'ObO~t I P' ,\f,il ~hr\lnlO r.( dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drag 

w Rzeszowie w przedmiocie przewleklego zalatwiania wniosku 0 montai sygnalizacji 

swietlnej na skrzyiowaniu ulic Wyspianskiego i Bohateraw. 

W toku przeprowadzonego post~powania wyjasniajqcego zapoznano si~ 

z dokumentacjq sprawy oraz wyjasnieniami dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drag 

w Rzeszowie zloionymi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa w dniu 

16 pazdziernika 2017 r. 

Na podstawie dokumentaw oraz wyjasnien dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drag 

w Rzeszowie ustalono, ie w dniu 26 pazdziernika 2016 r. Skariqcy oraz inni mieszkancy 

blokaw przy ulicach Wyspianskiego, Witkacego i Bohateraw zwracili si~ do dyrektora 

Miejskiego Zarzqdu Drag w Rzeszowie z wnioskiem dotyczqcym budowy sygnalizacji 

swietlnej na skrzyiowaniu ul. Wyspianskiego - ul. Bohateraw. W odpowiedzi na wniosek 

pismem z dnia 25 listopada 2016 r. poinformowano wnioskodawc~, ii w przedmiotowej 

sprawie zostanie wykonana analiza zasadnosci budowy sygnalizacji w przedmiotowej 

lokalizacji. 

Wykonana w listopadzie 2016 r. analiza zasadnosci budowy sygnalizacji swietlnej 

wykazala, iz w godzinach szczytu sygnalizacja swietlna moze przyczynic si~ do 

zwi~kszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego. Ponadto w dniu 12 stycznia 2017 r. 

Komisja ds. Bezpieczenstwa i Organizacji Ruchu Drogowego wydala opini~, w ktarej 

wskazala, ii nie ma potrzeby wykonania sygnalizacji swietlnej na tym skrzyiowaniu. 

Na kolejny wniosek Skarzqcego w sprawie budowy przedmiotowej sygnalizacji 

swietlnej z dnia 31 maja 2017 r. udzielono odpowiedzi w dniu 7 czerwca 2017 r. 

Jednoczesnie stwierdzono, ii montai sygnalizacji swietlnej na skrzyiowaniu ulic 

Wyspianskiego i Bohateraw moie zostac wykonany w zwiqzku z realizacjq planowanej 

inwestycji pn. "Budowa wiaduktu nad torami od ul. Wyspianskiego do ul. Pulaskiego lub 

ul. Hoffmanowej". 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawy oraz wyjasnien zloionych przez 

dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drag w Rzeszowie nie dopatrzyla si~ uchybien w jego 

dzialaniach i wnosi 0 podj~cie uchwaly w zaproponowanym brzmieniu. 

W zwiqzku z powyiszym, Rada Miasta Rzeszowa zarzuty podniesione 

w skardze uznaje za bezzasadne. 


