
Uchwała nr 1022/XLl/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 25 maja 2006 r. 

w sprawie skargi p. -------- ------------ na bezczynność Prezydenta Miasta 
Lublin, polegającą na nieudzieleniu odpowiedzi na pismo oraz 
niereagowaniu na prośby dot. wykonania remontu nawierzchni chodnika 
i jezdni w ulicy Północnej oraz utrzymania porządku w rejonie ulicy 
Północnej. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym U.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę p. -------- ------------ na bezczynność 
Prezydenta Miasta Lublin, polegającą na nieudzieleniu odpowiedzi na 
pismo oraz niereagowaniu na prośby dot. wykonania remontu 
nawierzchni chodnika i jezdni w ulicy Północnej oraz utrzymania 
porządku w rejonie ulicy Północnej. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Zbigniew Targoński 



Załącznik 
do uchwały nr 1022/XLl/2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 maja 2006 r. 

Dnia 3 kwietnia 2006 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga 
p. ------- ---------- na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin, polegającą na 
nieudzieleniu odpowiedzi na pismo oraz niereagowaniu na prośby dot. 
wykonania remontu nawierzchni chodnika i jezdni w ulicy Północnej oraz 
utrzymania porządku w rejonie ulicy Północnej. Skargę tę przekazał Radzie 
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie pismem z dnia 30 marca 
2006 r., znak: RI0-11-050/23/2006

Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin wynika, że część ulicy 
Północnej od ul. Wyrwasa w kierunku wschodnim do ul. Sławinek jest drogą 
o znaczeniu lokalnym, obsługującą przylegle do niej posesje. Obecnie ulica ta
posiada nieurządzoną nawierzchnię utwardzoną materia/ami rozbiórkowymi,
pochodzącymi z remontów dróg. Taki rodzaj nawierzchni wymaga ciągłych
zabiegów utrzymaniowych i stwarza, szczególnie w okresach wiosennych
i jesiennych trudności w jej użytkowaniu.

Ze względu na małe znaczenie komunikacyjne oraz fakt, że na terenie 
miasta znajduje się jeszcze wiele ulic w gorszym stanie technicznym, prace 
o charakterze zmieniającym diametralnie stan ulicy (zawierające się
w opracowanych koncepcjach programowo-przestrzennych ulic tego rejonu)
nie znalazły odzwierciedlenia w budżecie miasta na rok 2006. Jednakże w roku
bieżącym, podobnie jak w latach ubiegłych prowadzone będą prace
utrzymaniowe, polegające głównie na profilowaniu i zagęszczaniu istniejącej
nawierzchni, a także uzupełnianiu ubytków. Dodatkowo przeprowadzone
zostaną cząstkowe naprawy chodnika, oczyszczenie rowu odwadniającego od
strony Al. Solidarności, a także utwardzenie odcinka ulicy od ul. Szymańskiego do
ul. Sławinek.

W zakresie zieleni miejskiej prowadzone są prace interwencyjne mające na 
celu niedopuszczenie do zagrożenia zdrowia i mienia mieszkańców. W bieżącym 
roku, w wyniku przeprowadzonej wizji w terenie, zakwalifikowano trzy drzewa do 
usunięcia, osiem klonów do prześwietlenia. Planowane jest również usunięcie 
wszystkich odrostów u drzew. 

Powyższe prace zostaną zlecone firmie ogrodniczej, która zajmuje się 
konserwacją i utrzymaniem zieleni w tym rejonie, o czym Pan -------- 
----------- został poinformowany pismem z dnia 7 kwietnia 2006 r., znak: 
GK.2.2.5541 /6/2006. 

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną 




