
UCHWAŁA NR XXXVII/1096/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie skargi na bezczynność Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie 
remontu chodnika przy ulicy Ratajczaka

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

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pani zam. w Szczecinie przy ul.
na bezczynność Zarządu Dróg i Transportu ie w zakresie remontu chodnika przy ulicy 
Ratajczaka od strony wejść do budynku od nr 1 do 11. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

ismem z dnia 21 listopada 2017 r.  Pani zam. w Szczecinie przy ul.
złożyła skargę na bezczynność Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie remontu 

chodnika przy ulicy Ratajczaka od strony wejść do budynku od nr 1 do 11.
Zdaniem Skarżącej utrzymujący się od wielu lat zły stan chodnika przy ulicy Ratajczaka stwarza poważne 
niebezpieczeństwo dla pieszych z niego korzystających. Chodnik wzdłuż ww. posesji jest nierówny, 
wyszczerbiony i dziurawy z powodu wyciętych sprzed paru lat drzew, których korzenie wyżłobiły wielką 
wyrwę nienaprawioną do dnia dzisiejszego. Pomimo wielokrotnych interwencji mieszkańców Pogodna oraz 
Szczecińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie nie podjął 
żadnych działań w zakresie poprawy infrastruktury technicznej na ww. terenie.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, 
Rewitalizacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 04 stycznia 2018 roku ustalono, że Zarząd Dróg 
i Transportu Miejskiego w Szczecinie poinformował Skarżącą w dniu 08.12.2017 roku o przeprowadzonych 
i planowanych czynnościach w przedmiotowej sprawie. Po przeprowadzeniu wizji lokalnej ZDiTM 
potwierdził zły stan techniczny w całym ciągu pieszym przy ulicy Ratajczaka. Jednak z uwagi, że zadanie to 
swoim zakresem wykracza poza kompetencje i możliwości realizacyjno-finansowe budżetu i nie może być 
doraźnie wykonane w ramach zawartych umów na utrzymanie dróg publicznych, ZDiTM zwrócił się do  Rady 
Osiedla Pogodno celem zaopiniowania i złożenia bezpośredniego wniosku do budżetu Miasta o ujęcia tego 
zadania w planach inwestycyjnych na następne lata. Ponadto, obecny na posiedzeniu Przewodniczący Rady 
Osiedla Pogodno zwrócił uwagę, że zły stan techniczny ciągów pieszych jest obecny na terenie całego 
Pogodna, dlatego niezbędne jest ujęcie w budżecie Miasta inwestycji priorytetowych, na podstawie  
opracowanego przez Radę Osiedla raportu o stanie ulic dzielnicy Pogodna.

W świetle powyższych ustaleń Komisja Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska Rady 
Miasta uznała skargę Pani za nieuzasadnioną.

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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