
UCHWAŁA NR XLV/1334/18
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 października 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 uzasadnioną skargę z dnia 27 sierpnia 2018 roku Pani
zam. w Szczecinie przy ul.  na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin 
w zakresie realizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy 
Łukasińskiego w Szczecinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

erpnia 2018 r. Pani zam. w Szczecinie przy 
ul. złożyła skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie 
realizacji sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej w ulicy Łukasińskiego 
w Szczecinie. Zdaniem Skarżącej Prezydent Miasta Szczecin od wielu lat ignorował problem 
kilkunastu mieszkańców zamieszkujących posesje przy ulicy Łukasińskiego, którzy od 30 lat 
bezskutecznie wnioskują o realizację kanalizacji i instalacji wodociągowej w tym rejonie Miasta. 
Pomimo wielokrotnych interwencji pisemnych oraz bezpośrednich spotkań Skarżącej z Prezydentem 
sprawa nie została załatwiona. Propozycja Prezydenta Miasta polegająca za założeniu przez 
mieszkańców stowarzyszenia i zebrania części środków finansowych, jako wkładu własnego do 
dalszej partycypacji Gminy Miasto Szczecin w przedmiotowej inwestycji jest nie do zaakceptowania. 
Zdaniem Skarżącej jest to bardzo krzywdząca oferta dla mieszkańców, którzy od 30 lat płacą podatki 
do Miasta, a nadal są pozbawieni bieżącej wody i kanalizacji. Ponadto w czasie deszczowej aury teren 
ten jest cyklicznie zalewany, z uwagi na brak instalacji odprowadzającej nadmiar wody deszczowej. 
Dodatkowo Skarżąca zarzuciła bezczynność Prezydenta Miasta także w zakresie poinformowania 
zainteresowanych o możliwości indywidualnego podłączenia się do sieci wodociągowej w ulicy 
Łukasińskiego od 2017 roku. Informację o tym fakcie otrzymała dopiero pismem z dnia 10.10.2018 
roku.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska Rady Miasta w dniu 25 października 2018 roku 
ustalono, że w rejonie ulicy Łukasińskiego brak jest kanalizacji sanitarnej, a zakres ujęty 
w „Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
na lata 2018-2021, będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Szczecinie” nie zakłada jej budowy w tym rejonie Miasta. Ponadto budowa kanalizacji deszczowej 
w ulicy Łukasińskiego także nie została ujęta do realizacji w ramach Wieloletniego Programu 
Rozwoju Szczecin na lata 2018-2022 z perspektywą do 2023 roku przez Gminę Miasto Szczecin. 
Dodatkowo mieszkańcy zostali poinformowani o możliwości indywidualnego podłączenia się do 
wybudowanej miejskiej sieci wodociągowej w ulicy Łukasińskiego dopiero w październiku 
2018 roku, a nie na etapie jej budowy w 2017 roku. Mając na uwadze niskie położenie terenu ulicy 
Łukasińskiego, która w okresie jesienno-zimowym jest zalewana przez nadmiar wody deszczowej 
oraz brak właściwej inicjatywy ze strony Miasta w celu rozwiązania długoletnich problemów, 
zaledwie kilkunastu mieszka lacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej 
oraz deszczowej - skargę Pani należy uznać za uzasadnioną.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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