
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz 
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133, poz. 2196)  – 
Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się skargę 
mieszkanki Opola z dnia 20 listopada 2019 r., na Prezydenta Miasta Opola, 
o nr OR-I.1510.30.2019, za nieuzasadnioną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miasta Opola zawiadomi 
Skarżącą o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji

Radna Jolanta Kawecka
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Druk nr 478



Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Opola

z dnia....................2019 r.

Do Rady Miasta Opola w dniu 21.11.2019 r. wpłynęła skarga mieszkanki Miasta Opola z dnia
20.11.2019 r., o nr OR-I.1510.30.2019, na Prezydenta Miasta Opola w sprawie wiaty
przystankowej zlokalizowanej przy ogrodzeniu budynku Skarżącej.

Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, jak również z dokumentacją i wyjaśnieniami złożonymi w celu jej zbadania, Rada
Miasta Opola uznaje skargę za nieuzasadnioną.

Treść przesłanej skargi dotyczy uciążliwości związanej z lokalizacją przystanku
autobusowego komunikacji miejskiej w sąsiedztwie budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy
ul. Niemodlińskiej. Przedmiotowy przystanek zlokalizowany jest w bezpośrednim pobliżu
wjazdu na posesję Skarżącej, jednak jego lokalizacja jest zgodna z przepisami ruchu
drogowego. Lokalizację przystanku znajdującego się w obszarze pasa drogowego
w odległości ok. 8 m od budynku Skarżącej pozytywnie zaopiniowała również Komisja
ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zarzut Skarżącej, iż autobusy komunikacji miejskiej
zatrzymujące się na tym przystanku generują drgania w mieszkaniach powodując pęknięcia
budynku Skarżącej wymagają zbadania i udowodnienia tej korelacji. Miejski Zarząd Dróg
dbając o zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla pasażerów komunikacji i zbiorowej
podjął decyzję o lokalizacji przystanku na wysokości budynku Skarżącej, zapewniając jednak,
iż jest to lokalizacja tymczasowa, która funkcjonować będzie do czasu wybudowania dworca
Opole Zachodnie.

Wobec wyżej przytoczonych faktów po zbadaniu wszelkich okoliczności Rada Miasta Opola
uznała jak na wstępie.

Pouczenie:

W przypadku ponownego złożenia skargi w temacie będącym przedmiotem skargi rozpatrzonej
w dniu dzisiejszym bez wskazania nowych okoliczności sprawy Rada Miasta Opola może
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez
zawiadamiania skarżącego (art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego).
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