Uchwała Nr XXX / 315 / 2021
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 26 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Na podstawie art. 16a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 920) w związku z art. 242 § 1 ustawy z 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
256 z późn. zm.)
Rada Powiatu Sanockiego
uchwala co następuje:
§1
Wniosek z dnia 14 stycznia 2021r., dotyczący zabezpieczenia przez zarządcę drogi
bezpieczeństwa dla pieszych na odcinku ul. Słowackiego w Sanoku, uznaje się za
zasługujący na uwzględnienie.
§2
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do uchwały.
§3
O sposobie rozpatrzenia wniosku Przewodniczący Rady zawiadomi wnoszącego.
§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Uzasadnienie
W dniu 14 stycznia 2021 r. do Starostwa Powiatowego w Sanoku wpłynął wniosek
mieszkańca Powiatu Sanockiego w sprawie zabezpieczenia przez zarządcę drogi
powiatowej bezpieczeństwa dla pieszych na odcinku ul Słowackiego w Sanoku.
Wnioskodawca, powołując się na swoje wcześniejsze pisma w tej sprawie, wnosił o
ponowne pozytywne rozpatrzenie możliwości realizacji przejścia dla pieszych na
ul. Słowackiego na wysokości ulic Orzechowej i Jasnej.
Wniosek został rozpatrzony na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady
Powiatu Sanockiego w dniu 20 stycznia 2021 r., a następnie na sesji Rady Powiatu
Sanockiego w dniu 26 lutego 2021 r.
W wyniku rozpatrzenia wniosku ustalono, że zachodzi potrzeba zwiększenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Słowackiego, uzasadniona bliskością
Szkoły Podstawowej nr 2, SPZOZ w Sanoku, punktów handlowych i usługowych
oraz licznych budynków mieszkalnych.
Zwiększenie bezpieczeństwa jest możliwe do uzyskania poprzez usytuowanie
dodatkowego przejścia dla pieszych na ul. Słowackiego. Wiąże się to jednak z
koniecznością skomunikowania istniejącego chodnika poprzez budowę nowego
odcinka chodnika po południowej stronie wspomnianej ulicy. Jest to możliwe na tej
części pasa drogowego, na której Powiat Sanocki ma uregulowany stan prawny.
Rozwiązanie powyższe skutkuje koniecznością uruchomienia zadania
inwestycyjnego w przedmiotowym zakresie.
W związku z powyższym Rada Powiatu Sanockiego uznała wniosek mieszkańca
Powiatu Sanockiego w sprawie usytuowania dodatkowego przejścia dla pieszych na
ul. Słowackiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu za zasadny.
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