
UCHWAŁA NR XXXVIII/1117/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 lutego 2018 r.

w sprawie skargi na sposób załatwienia wniosku przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje:

§ 1. Uznaje za nieuzasadnioną skargę Pani na sposób załatwienia wniosku 
z dnia 14.11.2017 r.  przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w sprawie zmiany trasy 
autobusu linii 86.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
UZASADNIENIE

08 stycznia 2018 roku Pani zam. w Szczecinie przy 
ul. złożyła skargę w związku z uznaniem jej wniosku za bezzasadny zawiadomieniem  
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego z dnia 04 grudnia 2017 roku.  W przedmiotowym wniosku 
Skarżąca wraz z grupą mieszkańców Pogodna zwróciła się z prośbą o zmianę trasy autobusu linii 
nr 86 poprzez przejazd ulicami Grota Roweckiego lub Reduty Ordona w kierunku Zakładów 
Piekarniczych.  Wniosek został uzasadniony koniecznością poprawy komunikacji miejskiej na 
potrzeby dzieci i młodzieży szkolnej, które w wyniku przeniesienia 7 klas ze szkoły podstawowej nr 
48 przy ulicy Czorsztyńskiej do szkoły podstawowej nr 21 (po byłym Gimnazjum nr 18) przy ulicy 
Witkiewicza mogłyby dojeżdżać do szkoły w godzinach porannego szczytu, a w godzinach 
popołudniowych dojechać do placówek kulturalnych w centrum Miasta. Na dotychczasowej trasie 
autobus nr 86 omija osiedle Somosierry, przez co dzieci mają daleko do najbliższego przystanku, 
a podstawiony tabor o godzinie 7 rano jest mocno przepełniony.  Ponadto mieszkańcy Osiedla 
Somosierry od wielu lat prosili o lepsze skomunikowanie tego rejonu z centrum miasta. Planowana 
w 2016 roku przez ZDiTM zmiana trasy autobusu nr 86 nie doszła jednak do skutku z uwagi na 
sprzeciw Rady Osiedla Pogodno.

W świetle uzyskanych informacji na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji 
i Ochrony Środowiska RM w dniu 04 stycznia 2018 roku, ustalono, że Zarząd Dróg i Transportu 
Miejskiego odpowiedział na wniosek z zachowaniem ustawowego terminu, zgodnym z Kpa. Wniosek 
Skarżącej uznał za bezzasadny z uwagi na stanowisko Rady Osiedla Pogodno, która wyraziła 
stanowczy sprzeciw w sprawie kursowania autobusu linii nr 86 przez ulicę Grota Roweckiego. 
ZDiTM zwrócił uwagę, że z uwagi na zły stan techniczny tej ulicy oraz protesty okolicznych 
mieszkańców, w 2006 roku wycofano także kursujące po niej autobusy linii nr 53 i 60. W związku 
z powyższym nie jest planowane wprowadzenie zmian w trasie linii 86. Obecny na posiedzeniu 
Komisji Przewodniczący Rady Osiedla Pogodno przypomniał, że w tej sprawie było bardzo dużo 
protestów, a nawet blokady samej ulicy Grota Roweckiego przez jej mieszkańców. W imieniu Rady 
Osiedla Pogodno wyraził pozytywne stanowisko za zwiększeniem częstotliwości kursowania autobusu 
nr 86,  podtrzymując przy tym wyraźny sprzeciw w kwestii zmiany jego trasy na ulicę Grota 
Roweckiego, która jest zupełnie niedostosowana do ruchu ciężkiego transportu. Ulica ta ma 
poniszczone dreny pod jezdnią, przez co woda deszczowa nie ma odpływu, przyczyniając się do 
osiadania sąsiadujących budynków. Zwrócił uwagę, że uczniowie z Osiedla Somosierry mogą 
korzystać z bliższego przystanku linii nr 53 i 75 z przesiadką na autobus 86, bez przechodzenia przez 
dwie ulice do oddalonego przystanku linii nr 86. .

W świetle powyższych ustaleń skargę Pani należy uznać za nieuzasadnioną.
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Wychodząc naprzeciw poprawy komfortu dla pasażerów korzystających z transportu komunikacji 
miejskiej w Szczecinie,  Komisja postanowiła na jednym ze swoich posiedzeń zająć się tematem siatki 
połączeń komunikacji miejskiej dla tego rejonu Miasta.

Zgodnie z przepisem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku gdy skarga, 
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi 
na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej 
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach 
sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

  

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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