
Uchwała Nr 783/XXXll/2005 
Rady Miasta Lublin 
z dnia 7 lipca 2005 r. 

w sprawie skargi p. R----------- T------------ na odpowiedź udzieloną przez 
Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin na pismo z 18 grudnia 2004 r. 

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) w związku z 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. R----------- T------------ na 
odpowiedź udzieloną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin na pismo 
z 18 grudnia 2004 r. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
./l Rady� 

�Jk--·<vt 
Zbigniew Targoński 



Uzasadnienie 
do uchwały nr 783/XXXll/2005 

Rady Miasta Lubin z dnia 7 lipca 2005 r. 

w sprawie skargi p. R----------- T------------ na odpowiedź udzieloną przez 
Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin na pismo z 18 grudnia 2004 r. 

Pan R--------- T-------- w dniu 20 grudnia 2004 r. złożył pismo w 
sekretariacie Prezydenta Miasta Lublin, w którym sformułował cztery 
spostrzeżenia i wnioski związane z funkcjonowaniem ulicy Droga 
Męczenników Majdanka. We wnioskach tych p.  R-------- T-------- wyraził swoje 
niezadowolenie co do niedostatecznego utrzymania czystości na chodniku i 
prac pielęgnacyjnych na skarpie przy ul. Droga Męczenników Majdanka, 
niewłaściwie prowadzonej budowy na działce prywatnej przylegającej do 
chodnika oraz nieprzestrzegania dozwolonej prędkości przez kierowców 
poruszających się po ulicach Lublina. 

Z wyjaśnienia złożonego przez Zastępcę Prezydenta wynika, że 
p.  R-------- T-------- otrzymał odpowiedź pismem nr GK.4.1.2.5541/06-10/03/05 
z dnia 27 stycznia 2005 r., w którym poinformowano go o zajęciu stanowiska 
przez Urząd Miasta Lublin w kwestiach przez niego poruszanych, zaś sprawy 
dotyczące bezpieczeństwa ruchu oraz porządku zostały skierowane do 
kompetentnych organów, tj. Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Straży 
Miejskiej z prośbą o podjęcie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości. 
W sprawie oczyszczenia chodników firma zajmująca się oczyszczaniem tego 
rejonu miasta otrzymała dodatkowe zlecenie. Ustosunkowano się również do 
istniejącego rozwiązania w zakresie remontu chodnika w rejonie posesji nr 9.

Wobec podjęcia przez Urząd, leżących w jego gestii, niezbędnych 
działań oraz w związku z udzieleniem skarżącemu pełnej odpowiedzi, uznaje 
się skargę za bezzasadną. 
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