
UCHWAŁA NR XXII/645/12
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie skargi Pana ............................................ 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admin-
istracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509,z 2002 r. 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 130, 
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 78, poz. 682,Nr 181, 
poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501,Nr 216, 
poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz.230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 6 poz.
18, Nr 34, poz.173, Nr 106, poz. 662, Nr 186, poz.1100); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana ...................................... na Zarząd Budynków 
i Lokali Komunalnych w Szczecinie w związku z brakiem odpowiedzi na pisma. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 718 czerwca 2012 r. Pan ................................. złożył skargę na Zarząd
Budynków i Lokali Komunalnych w szczecinie w związku z brakiem odpowiedzi na pisma 
kierowane do tej jednostki organizacyjnej Miasta. 

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco: 

1. Pan ................................. w dniu 18 czerwca 2012 r. złożył skargę na Zarząd
Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z powodu braku odpowiedzi na pisma z dn. 
30 stycznia 2012 r. i 11 maja 2012 r. W sprostowaniu z dnia 28 czerwca skarżący przyznał, że
otrzymał odpowiedź na pismo z dnia 11 maja, natomiast podtrzymuje zarzut braku odpowiedzi 
na pismo zez stycznia br. 

2. Pan ................................. w grudniu 2008 r. złożył wniosek o przydział komunalnego 
lokalu mieszkalnego. Zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującej uchwały Nr VI/114/03 
Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin, wnioski o zawarcie umów 
najmu mogły być składane przez osoby, które wykażą związek z Gminą Miastem szczecin. 
Skarżący takiego związku nie wykazał, wobec czego został poinformowany o braku możli-
wości zawarcia z nim umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Szczecin. do 
rozpatrzenia przez Społeczną Komisję Mieszkaniową i uzyskały pozytywną opinię. 

3. Skarżący pismami z dn. 27 stycznia 2009 r. i 4 lutego 2009 r. został poinformowany, 
że nie będą mu udzielane odpowiedzi na kolejne pisma nie wnoszące nic nowego do sprawy. 
Z tych względów nie udzielono skarżącemu odpowiedzi na pismo z dn. 30.01.2012 r. 

4. Pismem z dnia 5 czerwca 2012 r. Skarżący został poinformowany o zmianie zasad 
wynajmu lokali mieszkalnych w Szczecinie, wynikających z uchwały Nr XVIII/507/12 Rady 
Miasta Szczecin z dnia23 kwietnia 2012 r. 

Powyższe ustalenia poczynione podczas postępowania wyjaśniającego przesądzają
o braku podstaw do uznania skargi za uzasadnioną. 

Zgodnie z przepisem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku 
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność 
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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. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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