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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA TARNOBRZEGA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.), Rada Miasta Tarnobrzega po 
zapoznaniu się z wynikami badania skargi, uchwala co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę z dnia 7 marca 2022 r. na Prezydenta Miasta Tarnobrzega złożoną przez 
[......]1) 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Tarnobrzega do zawiadomienia skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Bogusław Potański 

 

 
1) Anonimizacja danych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) 
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UZASADNIENIE 

W dniu 7 marca 2022 r. skarżący złożył drogą elektroniczną skargę na Prezydenta Miasta 
Tarnobrzega w sprawie wyznaczenia nieprzepisowych przejść dla pieszych przy wlotach ulic Żeromskiego i 
Dominikańskiej na skrzyżowaniach z ul. Wyszyńskiego w Tarnobrzegu.  

Skarżący powołując się na przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach, zarzuca, że wskazane przez niego przejścia mają szerokość ok. 
1,5 m, są więc zbyt wąskie i skutkują nieprawidłową organizacją ruchu wprowadzoną na ul. Wyszyńskiego. 

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 10 marca 2022 r. zapoznała się  
z zarzutami skarżącego i przeanalizowała dokumentację zebraną w sprawie.  

Wymiary wskazanych w skardze przejść dla pieszych nie spełniają zapisów z w/w rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury. W związku z powyższym zarządca drogi poinformował, że zgłosił wykonawcy 
zadania korektę nieprawidłowości i jednocześnie zobowiązał do ich usunięcia  
w oznakowaniu poziomym na ul. Wyszyńskiego tj. dostosowania szerokości przejść dla pieszych do 
wymaganej obowiązującymi przepisami szerokości min. 2,5 m w połączeniu ze znakiem poziomym P-11. 
Okres gwarancji i rękojmi udzielony przez wykonawcę zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. 
Wyszyńskiego w Tarnobrzegu” tj. Rejon Dróg Miejskich Sp. z o. o z siedzibą ul. Dąbrówki 44,  
39-400 Tarnobrzeg, zgodnie z zapisem w umowie o usuwaniu usterek oraz wad ujawnionych  
w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi obowiązuje do dnia 2 grudnia 2023 r. Powyższe prace 
korygujące oznakowanie poziome i pionowe przejść dla pieszych na wlotach ulic Żeromskiego  
i Dominikańskiej zostaną wykonane nie później niż do 30 kwietnia 2022 r. w sprzyjających warunkach 
atmosferycznych wymaganych dla wykonania oznakowania poziomego. 

Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie rekomendują 
Radzie uznać skargę za zasadną. 

Rada Miasta po zapoznaniu się z treścią skargi postanowiła uznać ją za zasadną. Niniejsza uchwała 
stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 238 § 1 kpa. 
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