
Uchwata Nr XLVIIIjl056j2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 29 sierpnia 2017 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi 

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

o samorzqdzie gminnym (Oz. U. z 2016 r. poz. 446, z p6Zn. zm.) oraz art. 229 pkt 

3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U. 

z 2017 r. poz. 1257), 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

1. 	 Uznaje si~ za bezzasadnq skarg~ Panaw Jan.Uane OSObO\\t pritwnie chronione szka na 

nienaleiyte wykonywanie zadan przez dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drag 

w Rzeszowie, w przedmiocie nienaleiytego zatatwienia wniosku dotyczqcego podj~cia 

dziatan w celu ograniczenia uciqiliwosci hatasowych w rejonie budynku mieszkalnego 

przy ul. Wyspianskiego 35, z powodaw wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwaty. 

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

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

i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarg~, a skariqcy ponowH skarg~ bez 

wskazania nowych okolicznosci - organ wtasciwy do jej rozpatrzenia moie podtrzymac 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy, bez 

zawiadamiania skariqcego. 

3. Zobowiqzuje si~ Prezydenta Miasta Rzeszowa do zawiadomienia Skariqcych 

o sposobie zatatwienia skargi. 

§ 2 

Uchwata wchodzi w iycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 

Rad Miasta Rzeszowa 
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Uzasadnienie 

W dniu 7 czerwca 2017 r. do Urz~du Miasta Rzeszowa wptyn~ta skarga Panow 

Jana 'J an ': osoboVlc. ~.' ""tie chronione szka na nienalezyte wykonywanie zadan przez 

dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drog w Rzeszowie, przekazanq przez Wojewodzki 

Inspektorat Ochrony Srodowiska w Rzeszowie w dniu 7 czerwca 2017 r., 

w przedmiocie nienalezytego zatatwienia wniosku dotyczqcego podj~cia dziatan 

w celu ograniczenia uCiqzliwosci hatasowych w rejonie budynku mieszkalnego przy 

ul. Wyspianskiego 35. 

W toku przeprowadzonego post~powania wyjasniajqcego zapoznano si~ 

z dokumentacjq sprawy oraz wyjasnieniami dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drog 

w Rzeszowie ztozonymi na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa 

w dniu 21 sierpnia 2017 r. 

Na podstawie dokumentow oraz wyjasnien dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drog 

w Rzeszowie ustalono, ze Prezydent Miasta Rzeszowa realizujqc dyspozycj~ art. 118 

ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017r., 

poz. 519 z pozn. zm.) sporzqdza na potrzeby oceny stanu akustycznego srodowiska, 

co 5 lat mapy akustyczne. W oparciu 0 "Map~ akustycznq Miasta Rzeszowa" Rada 

Miasta Rzeszowa uchwatq Nr LI/976/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. uchwalita 

"Program ochrony srodowiska przed hatasem" dla terenow, na ktorych poziom hatasu 

przekracza poziom dopuszczalny w Gminie Miasto Rzeszow. 

Realizujqc okreslone w nim zalecenia, Prezydent Miasta Rzeszowa podjqt 

szereg dziatan, majqcych na celu ztagodzenie oddziatywania akustycznego 

pochodzqcego od hatasu drogowego, m.in. poprzez usprawnienie organizacji ruchu 

na rzeszowskich ulicach, wprowadzajqc stref~ ptatnego parkowania, czy prowadzqc 

dziatania promujqce korzystanie z publicznego transportu zbiorowego. Ponadto 

zgodnie z decyzjq srodowiskowq, ekrany akustyczne chroniqce budynek nr 35 przy 

Wyspianskiego majq zostac wybudowane podczas realizacji inwestycji pn. "Budowa 

wiaduktu nad torami od ul. Wyspianskiego do ul. Putaskiego lub ul. Hoffmanowej". 

Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawy oraz wyjasnien ztozonych 

przez dyrektora Miejskiego Zarzqdu Drog w Rzeszowie uznata, iz w tym stanie 

faktycznym wniosek Skarzqcych nie moze zostac uwzgl~dniony i wnosi 0 podj~cie 

uchwa~y w zaproponowanym brzmieniu. 

W zwiqzku z powyzszym, Rada Miasta Rzeszowa zarzuty podniesione 

w skardze uznaje za bezzasadne. 


