
UCHWAŁA NR XLV/1332/18
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 30 października 2018 r.

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta w zakresie sposobu załatwienia wniosku

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 nieuzasadnioną skargę z dnia 17 lipca 2018 roku Pana na 
sposób załatwienia przez Prezydenta Miasta Szczecin wniosku z dnia 12.06.2018 r. w zakresie 
remontu ulicy Smoczej oraz braku realizacji uchwały Rady Miasta nr XVI/373/16 z dnia 23.02.2016 r. 
w sprawie skargi na Prezydenta Miasta, Zastępców Prezydenta Miasta Szczecin oraz na Dyrektora 
Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w zakresie zaniedbania i nienależytego 
wykonywania obowiązków i naruszania słusznych interesów mieszkańców ulicy Smoczej 
w Szczecinie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 lipca 2018 r. Wojewoda Zachodniopomorski przekazał do rozpatrzenia Radzie 
Miasta skargę Pana  który pismem z dnia 17.07.2018 roku, na podstawie 
art. 246 § 1 Kpa złożył skargę na sposób załatwienia przez Prezydenta Miasta Szczecin jego wniosku 
z dnia 12.06.2018 roku. W przedmiotowym wniosku Skarżący zwrócił się z prośbą o podjęcie 
interwencji w sprawie remontu ulicy Smoczej, który pomimo podjęcia uchwały Rady Miasta 
nr XVI/373/16 z dnia 23.02.2016 roku nie został zrealizowany. Skarżący był przekonany, że na mocy 
ww. uchwały oraz zgodnie z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina, remont ulicy Smoczej 
zostanie wykonany w 2018 roku. Wniosek został uzasadniony trwającymi przez wiele lat 
uciążliwościami mieszkańców ulicy Smoczej z uwagi na bardzo zły stan jej nawierzchni m.in. hałas 
przejeżdżających samochodów oraz pękanie sąsiadujących z ulicą budynków. Pismem z dnia 
16.12.2015 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie potwierdził ten fakt, wskazując na 
liczne zapadnięcia i nierówności w nawierzchni ulicy Smoczej, która została wykonana z kamienia 
brukowego. Ponadto pismem z dnia 24.08.2009 roku Prezydent Miasta zapewnił o remoncie ulicy 
Smoczej wskazując graniczny termin jej realizacji na lata 2017-2018. Zdaniem Skarżącego Prezydent 
Miasta oraz jego zastępcy ignorowali od wielu lat problem remontu nawierzchni ulicy Smoczej, 
przesuwając to zadanie w budżecie Miasta do realizacji na kolejne lata.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w dniu 04 października 2018 roku, na 
posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska RM oraz na 
podstawie wyjaśnień Z-cy Prezydenta Miasta Pana Michała Przepiery ustalono, że opracowanie 
dokumentacji w ramach zadania „Przebudowa ulicy Smoczej w Szczecinie” już trwa. Zakres 
opracowania dokumentacji dla tej inwestycji obejmuje przebudowę jezdni, przebudowę i budowę 
chodników wraz z miejscami postojowymi, lokalizację infrastruktury rowerowej, przebudowę 
uzbrojenia podziemnego, przebudową oświetlenia ulicznego oraz wycinkę drzew kolidujących 
z przebudowę drogi. Zgodnie z ankesem do umowy termin wykonania opracowania został 
przedłużony do 19.10.2018 roku. Termin rozpoczęcia robót remontowych ulicy Smoczej uzależniony 
jest od czasu, w jakim zostaną uzyskane wszelkie decyzje administracyjne, przeprowadzenia 
postępowania przetargowego, możliwości budżetowych. Istotny wpływ na termin realizacji tej 
inwestycji mają ograniczenia w prowadzeniu robót na odcinku tej ulicy, który został objęty ochroną ze 
względu na migrację płazów w okresie jesienno-zimowym. Szacowany termin przekazania 
wykonawcy placu budowy to marzec 2019 roku. Natomiast w ocenie Projektanta czas potrzebny na 
realizację robót budowlanych polegających na przebudowie drogi wraz z przebudową kolizji 
i infrastruktury podziemnej to 12 miesięcy przy ominięciu 3 miesięcznego okresu zimowego.   Mając 
na uwadze kompleksowe podejście Prezydenta Miasta oraz jednostek mu podległych do 
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przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji, która obejmuje szeroki zakres oraz wymaga 
uzyskania uzgodnień ze strony licznych podmiotów mających wpływ na jej wykonanie –
nie znalazła podstaw do uznania skargi za zasadną. Wobec powyższego skargę Pana 

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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