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Na podstawie art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.2013.267 j.t.)
zawiadamiam, że w związku ze złożoną skargą wniesioną do Rady Miasta Katowice w dniu
18 kwietnia 2015 roku, w sprawie odmowy podj ęcia interwencji w zakresie stosownego
ukarania kierowców niestosuj ących się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach" na
ulicy Kościuszki odcinek pomi ędzy Placem Miarki, a ulic ą Poniatowskiego informuj ę,
że w przedmiotowej sprawie zosta ło wszczęte postępowanie wyjaśniaj ące.
-

W wyniku przeprowadzonych czynno ści służbowych ustalono, że w dniu 17 kwietnia
2015 roku o godzinie 11.08 dyżurny tut. Straży Miejskiej, pe łniący obowi ązki w Miejskim
Centrum Ratownictwa otrzyma ł od Pana zgłoszenie, dotyczące nieprawidłowego parkowania
pojazdów za znakiem B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach" na ulicy Ko ściuszki - odcinek
pomiędzy Placem Miarki, a ulic ą Poniatowskiego. Zgodnie z tre ścią nagrania dyżurny
wyjaśnił Panu, iż przedmiotowy odcinek jest placem budowy z tymczasowym
oznakowaniem, które jest co jaki ś czas zmieniane zgodnie z potrzebami wykonawcy prac
remontowych. Nadmienił również, że na chwilę obecną nie wie jak wygl ąda oznakowanie
i w celu rozeznania sytuacji na miejscu, skieruje patrol stra ży miejskiej. Po zako ńczonej
rozmowie, dyżurny straży skontaktował się telefonicznie z Kierownikiem Referatu
Śródmieście Straży Miejskiej w Katowicach, aby rozezna ć sytuacj ę. Po wymianie informacji
na temat obecnego usytuowania znaków drogowych na remontowanym odcinku, kierownik
referatu na ulicę Kościuszki wysłał patrol zmotoryzowany (mieszany) stra żnik miejski +
policjant Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Katowicach. W wyniku
ww. kontroli funkcjonariusz Policji na łożył jeden mandat karny za wykroczenie z art. 92§1
Kodeksu wykroczeń tj. niezastosowanie si ę do znaku drogowego B-1.
Nadmieniam jednocześnie, że od stycznia 2015 roku funkcjonariusze tut. Straży
Miejskiej doraźnie wykonuj ą kontrole pod kątem prawidłowości parkowania, zarówno na
ulicy Kościuszki, jak i na ulicach przyległych. Od kwietnia 2015 roku dodatkowo
ww. kontrole przeprowadzane s ą z udziałem funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach, w patrolach mieszanych (policjant + stra żnik
miejski).
Ponadto, informacje o wszelkich zmianach w oznakowaniu firma wykonuj ąca prace
remontowo-modernizacyjne, na bie żąco przekazuje tut. Straży Miejskiej w celu
egzekwowania przypadków nieprawid łowego parkowania pojazdów, które utrudniaj ą

ww. prace. Dodatkowo pracownicy ww. firmy s ą w stałym kontakcie telefonicznym
z Kierownikiem Referatu Śródmieście, a w przypadku stwierdzenia nieprawid łowości
kierowany jest patrol straży miejskiej, który podejmuje czynno ści z uwzględnieniem zmian
w organizacji ruchu na ulicy Ko ściuszki, a także na ulicach przyległych.
Reasumuj ąc, stwierdzam na podstawie zebranej w sprawie dokumentacji s łużbowej,
w tym plików nagrań z przeprowadzonej z Panem rozmowy, podlegli mi stra żnicy stosowne
czynności służbowe podj ęli w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami
prawa, nie znajduj ę również podstaw do uznania Pana skargi jako zasadnej.
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