
UCHWAŁA NR XXXIV/871/09 
Rady Miasta Szczecin 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. 
 
w sprawie skargi pani GraŜyny Piszczoły i innych na Prezydenta Miasta 
 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (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); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uznaje za nieuzasadnioną skargę pani GraŜyny Piszczoły na Prezydenta Miasta 
w sprawie nieuzasadnionego obciąŜania jej opłatami za zajęcie pasa drogowego pod garaŜ. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

Pani GraŜyna Piszczoła oraz grupa 21 osób, mieszkańców ul. 1 – Maja i Parkowej 
w Szczecinie, w dniu 3 marca 2009 r. złoŜyła w Zachodniopomorskim Urzędzie 
Wojewódzkim skargę na Prezydenta Miasta i Radę Miasta Szczecin, domagając się 
przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości podejmowanych uchwał oraz 
na bezczynność w udzielaniu odpowiedzi na pisma. Skargę tę adresat przekazał Radzie 
Miasta do rozpatrzenia w części dotyczącej Prezydenta Miasta. 

Przedmiotem skargi na Prezydenta Miasta jest zarzut stosowania wygórowanych opłat 
za teren zajęty przez garaŜe wzniesione przez skarŜących, a znajdujące się w pasie 
drogowym. Zdaniem skarŜących: „Prezydent Miasta Szczecina Piotr Krzystek zgodnie 
z Kodeksem Postępowania Administracyjnego ma obowiązek zapewnić obywatelom czynny 
udział w udzielaniu odpowiedzi na nasze pisma w ściśle określonym terminie – wydania 
decyzji zgodnych z obowiązującym prawem. Powinien On równieŜ wyjaśnić stronom prawną 
interpretację rozporządzenia, takich jak; 

− wysokość opłat dzierŜawy za teren pod garaŜe blaszane liczone na podstawie opłat 
dziennych tj. 0,30/m2 x 365 dni płatne z góry za dany rok bieŜący, 

− wydawanych decyzji niezgodnych z prawem oraz wydawanych uchwał przez Radę 
Miasta niezgodną z zasadami sprawiedliwości społecznej.” 

 W toku postępowania wyjaśniającego przeprowadzonego przez Komisję 
ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia Rady Miasta ustalono, 
Ŝe skarŜąca wzniosła garaŜ blaszany w pasie drogowym, w związku z czym otrzymuje 
decyzje administracyjne nakazujące uiścić opłatę za korzystanie z pasa drogowego. Wbrew 
twierdzeniom skarŜącej zarówno fakt obciąŜania za zajęcie pasa drogowego jak i wysokość 
stosowanych stawek opłat pozostają w zgodzie z obowiązującym prawem, a zatem skargę 
w tym zakresie naleŜało uznać za nieuzasadnioną. Potwierdza to okoliczność, Ŝe odwołania 
od takich decyzji składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego były oddalane. 

Podniesiony przez skarŜących zarzut nieudzielania odpowiedzi na ich pisma nie był 
moŜliwy do zweryfikowania, gdyŜ skarŜący nie wskazali pism, na które nie otrzymali 
odpowiedzi, bądź otrzymali je po terminie. 



Ustosunkowując się do zarzutów skargi dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska zapowiedział, Ŝe przygotowywany jest projekt uchwały Rady Miasta, 
który będzie przewidywał obniŜenie opłat za zajęcie pasa drogowego pod garaŜe. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 
 

Bazyli Baran 


