
Mielec, dnia 8 września 2021 roku

KM.7126.10.202l.MW/2

Pan

Marek Paprocki

Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na złożony przez Pana w dniu 30.08.2021 roku wniosek w sprawie 
poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ulicy Cyranowskiej w Mielcu, poprzez umieszczenie 
na tej ulicy dwóch progów zwalniających w okolicach posesji oznaczonych numerami 21 i 26 
informuję, iż Pana wniosek wraz z pozytywną opinią przekazałem pismem Nr 
KM. 7126.10.2021.MW z dnia 08.09.2021 roku do Prezydenta Miasta Mielca -  zarządcy drogi 
gminnej ul. Cyranowskiej w Mielcu, w celu rozpatrzenia według kompetencji.

Załączniki:

I. Zawiadomienie Nr KM.7126.10.202LAW  z dnia 8 września 2021 roku.

Otrzymują:

1. Pan Marek Paprocki 
Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
za pośrednictwem Biura Rady i Zarządu Powiatu

2. Biuro Rady Powiatu
3. KM a/a
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S T A R O S T A
POWIATU B U Ł E C K I E G O

KM.7126.10.2021.MW

Mielec, dnia 8 września 2021 roku.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie ari. 19 i art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pózn. zm.),

przekazuję według właściwości

do Prezydenta Miasta Mielca

wniosek Przewodniczącego Rady Powiatu Mieleckigo Pana Marka Paprockiego w sprawie 

umieszczenia dwóch progów zwalniających na ul. Cyranowskiej w Mielcu w okolicy posesji

oznaczonych numerami 21 i 26.

Uzasadnienie

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego Pan Marek Paprocki, 
złożył do Starosty Powiatu Mieleckiego wniosek w sprawie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 
ul. Cyranowskiej w Mielcu, poprzez umieszczenie na tej ulicy dwóch progów zwalniających 
w okolicach posesji oznaczonych numerami 21 i 26.

Zarządcą drogi publicznej ul. Cyranowskiej w Mielcu jest Prezydent Miasta Mielca, który jest 
właściwy w przedmiocie umieszczenia wnioskowanego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 
wraz z właściwym oznakowaniem.

Zgodnie z treścią art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest 
niewłaściwy w sprawie, niezwłocznie przekazuje je  do organu właściwego, zawiadamiając 
jednocześnie o tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać 
uzasadnienie. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu 
uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

W związku z powyższym, przekazuję przedmiotowy wniosek według właściwości do Prezydenta 
Miasta Mielca, jednocześnie pozytywnie opiniując umieszczenie wnioskowanych progów 
zwalniających.

Informuję, iż warunkiem koniecznym wprowadzenia powyższego urządzenia bezpieczeństwa 
mchu drogowego oraz oznakowania, jest sporządzenie przez zarządcę drogi projektu zmiany stałej 
organizacji mchu, uwzględniającego wyżej wymienione rozwiązanie. Projekt powinien być 
opracowany zgodnie z Ustawą z dnia 20 czeiwca 1997 roku Ptawo o mchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021, 
poz. 450 z pózn. zin.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 roku w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
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zarządzaniem (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 784 z pózn. zm.), Rozpoiządzeniem Ministra Infrastruktury 
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 124), Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa mchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2311 z pózn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 2310 z pózn. zm.), a następnie zostać przedstawiony Staroście Powiatu 
Mieleckiego, w celu zatwierdzenia.

Jednocześnie proszę o udzielenie informacji o sposobie załatwienia sprawy Panu Markowi 
Paprockiego oraz przekazanie kopii tej informacji do tutejszego organu.

Otrzymują:

1. Prezydent Miasta Mielca
2. KM a/a

Do wiadomości:

1. Pan Marek Paprocki Przewodniczący Rady Powiatu Mieleckiego
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