
UCHWAŁA NR XLIV/1306/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, 650, 1544 i 1629) Rada Miasta 
Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin w zakresie nieudzielenia 
odpowiedzi na pismo z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie dot. budowy drogi rowerowej 
na al. Piastów oraz ul. Ku Słońcu.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 19 czerwca 2018 roku Pan Maciej Gibczyński z upoważnienia Zarządu 
Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin z siedzibą w Szczecinie przy ul. Koński Kierat 14/15, złożył 
skargę na Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie nieudzielenia odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia 
z dnia 09 kwietnia  2018 roku. Pismo dotyczyło budowy drogi rowerowej na al. Piastów oraz 
ul. Ku Słońcu.

Podczas postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego na posiedzeniu 23 sierpnia i 06 września  
2018 roku w sprawie przedmiotowej skargi przez Komisję Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji 
i Ochrony Środowiska RM  ustalono, że wydział merytoryczny odpowiedzialny za prowadzenie 
przedmiotowej sprawy nie udzielił Skarżącym pisemnej odpowiedzi z uwagi na to, że złożone przez 
Stowarzyszenie pismo nie stanowiło formalnego wniosku o rozpatrzenie sprawy związanej z budową 
trasy rowerowej. W przedmiotowym piśmie z dnia 09 kwietnia 2018 roku zawarto jedynie apel, 
w którym przedstawiono rozważania oraz opinię odnośnie infrastruktury rowerowej w odniesieniu do 
całego miasta, co niejednokrotnie było przedmiotem rozmów podczas spotkań organizowanych przez 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta z przedstawicielami 
Stowarzyszenia. Podczas spotkań, które odbyły się dwukrotnie w marcu i kwietniu 2018 roku 
przedstawiano stan realizacji inwestycji rowerowych na terenie miasta, w tym budowę trasy na al. 
Piastów i ul. Ku Słońcu. Podsumowując, przedstawiciele Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin byli na 
bieżąco informowani o działaniach dot.  planowanej inwestycji.

W związku z powyższym skargę Stowarzyszenia Rowerowy Szczecin należy uznać za 
nieuzasadnioną.

Zgodnie z przepisem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku gdy skarga, 
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi 
na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej 
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach 
sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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