
Uchwała nr 484/XXll/2004 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 2 września 2004 r. 

w sprawie skargi p. Z------------ D-------- na Prezydenta Miasta Lublin 
w związku z nieudzielaniem odpowiedzi na pismo dotyczące odśnieżania 
ulicy S--------- w Lublinie. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego Q.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 107 z póżn. 
zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym Q.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.
zmianami) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Pana Z------------ D-------- z dnia 
11 marca 2004 r. na Prezydenta Miasta Lublin skierowaną do Wojewody 
Lubelskiego, a dotyczącą nieudzielania odpowiedzi w sprawie 
odśnieżania ulicy S---------  w Lublinie. 

§2

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

�)t��,y? Zł:Jiew Targoński
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Załącznik 
do uchwały nr 484/XXll/2004 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 2 września 2004 r. 

        Pan Z------ D----, zam. w Lublinie przy ul. ------ -- -/--, dnia 
11  lutego  2004  r.  skierował  pismo  do  Urzędu  Miejskiego  z   informacją
o „tragicznej" sytuacji na ul. S-----  w  związku  z  opadami  śniegu,   i  prośbą
o wskazanie odpowiedzialnego za odśnieżanie jezdni ulicy przed blokiem ---. 

Zgodnie z zasadami przyjętymi w organizacji zimowego utrzymania ulic 
w mieście Lublin, stosownie do możliwości finansowych budżetu miasta, 
stałym zimowym utrzymaniem objętych jest tylko ok. 250 km ulic zaliczonych 
do podstawowego układu komunikacyjnego miasta. Pozostała sieć ulic, ok. 
350 km, nie jest objęta stałym zimowym utrzymaniem (ulice te odśnieżane są 
interwencyjnie - na zgłoszenie lub na podstawie własnych informacji). 

Ulica S----- nie zalicza się do sieci ulic podstawowego układu 
komunikacyjnego, i jej odśnieżanie odbywa się wyłącznie na zasadach 
interwencyjnych, po zapewnieniu przejezdności na sieci ulic podstawowego 
układu komunikacyjnego. W związku z powyższym, w przypadku obfitych 
opadów śniegu należy się liczyć ze znacznymi utrudnieniami w ruchu 
pojazdów na tej ulicy. W czasie okresu zimowego, szczególnie w trakcie 
obfitych opadów śniegu, ilość interwencji pochodzących od użytkowników ulic 
jest bardzo duża, i każda z nich jest odnotowywana w prowadzonej 
w Wydziale Gospodarki Komunalnej księdze zgłoszenia. Na tej podstawie, 
w miarę możliwości, kierowane są do poszczególnych firm realizujących 
odśnieżanie ulic, zlecenia wyjazdu na poszczególne ulice nie objęte stałym 
zimowym utrzymaniem. Pismo skierowane do Wydziału Gospodarki 
Komunalnej przez Pana Z------ D---- również zostało zarejestrowane 
w księdze zgłoszeń, i polecenie odśnieżenia ulicy zostało przekazane do firmy 
działającej w tym rejonie. W minionym okresie zimowym z ulicy S----- było 
wiele zgłoszeń, a firma realizująca odśnieżanie ulic sześciokrotnie 
otrzymywała polecenie interwencyjnego odśnieżania tej ulicy, co zostało 
zrealizowane. 

Wydział Gospodarki Komunalnej nie ma fizycznej możliwości pisemnej 
odpowiedzi na każdą interwencję w sprawie zimowego utrzymania z uwagi na 
ich dużą ilość. 

W wyniku skarg składanych do Wojewody Lubelskiego, Pan Z------ 
D---- otrzyma! wyczerpującą odpowiedź podpisaną przez Zastępcę 
Prezydenta Miasta Lublin, dr Wiesława Perdeusa. W odpowiedzi na to pismo 
Pan Z------ D---- poinformował Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin oraz 
Wojewodę Lubelskiego i Przewodniczącego Rady Miasta  Lublin,  że  przesiane 



3 

mu wyjaśnienia go nie satysfakcjonują i dalej oczekuje odpowiedzi w tej 
sprawie. 

W odpowiedzi na to pismo Zastępca Prezydenta Miasta Lublin 
pisemnie poinformował Pana Z---------- D-------, że podtrzymuje stanowisko 
wyrażone w poprzednim piśmie. 

W związku z powyższym w chwili obecnej nie widzę możliwości 
udzielenia Panu Z----------- D-------- odpowiedzi, która w pełni by go 
satysfakcjonowała i wnioskuję o przyjęcie uchwały o uznaniu skargi za 
bezzasadną. 

Pi1ZEWODNICZAC� MIASTA 

C/L .. . \J�cvl 
d1 ;�bigniew Targonsk1. 
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