UCHWAŁA NR X/109/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 18 czerwca 2019 r.
w sprawie przekazania do Burmistrza Mikołowa petycji mieszkańców
ulic Lipowej, Klonowej i Jaworowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach
(t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 870) oraz na podstawie § 57 c, ust 10 załącznika do Uchwały Nr
XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 września 2015 w sprawie Statutu Miasta Mikołowa
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 9.10.2015 r., poz. 5139 z późn. zm.), na wniosek Komisji nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Przekazać Burmistrzowi Mikołowa petycję mieszkańców ulic Lipowej, Klonowej i Jaworowej
z dnia 06 czerwca 2019 r., jako podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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UZASADNIENIE
W dniu 6 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęła petycja mieszkańców ulic
Lipowej, Klonowej i Jaworowej. W swojej petycji mieszkańcy wskazali na dwie kwestie. Pierwszą
z nich jest konieczność przeprowadzenia szybkiej i gruntownej naprawy wymienionych ulic - nie
tak jak dotychczas poprzez łatanie dziur - a poprzez wykonanie całkowitej wymiany nawierzchni.
Drugą poruszoną kwestią jest brak bezpiecznego przejścia na jezdnię z placu zabaw przy
ul. Klonowej.
Z przeprowadzonej analizy treści petycji oraz przepisów prawnych wynika, iż właściwym
podmiotem do jej rozpatrzenia jest Burmistrz. Zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2068), to do zarządcy drogi należy
w szczególności utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich,
urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą, z wyjątkiem części pasa
drogowego, o którym mowa w art. 20 f pkt 2. Natomiast art. 19 ust. 2 pkt 4 tejże ustawy stanowi,
że zarządcą dróg, z zastrzeżeniem ust. 3, 5, 5a i 8, jest dla dróg gminnych wójt (burmistrz,
prezydent miasta).
Również na Burmistrzu, w myśl art. 7 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm), jako na
właścicielu nieruchomości gminnej, na której znajduje się plac zabaw, spoczywa obowiązek
zapewnienia bezpiecznego użytkowania tego obiektu.
Mając na względzie przytoczone argumenty oraz stanowisko Komisji Nr 9 Skarg,
Wniosków i Petycji wypracowane w oparciu o analizę stanu faktycznego i prawnego na
posiedzeniu w dniu 11 czerwca 2019 r., przyjąć należy jak w sentencji uchwały.
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