
UCHWAŁA NR XXVIII/834/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych 
w Szczecinie 

Na podstawie art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695, poz.1298, poz. 2320, z 2021 r. poz. 54, 
poz. 187),  Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana w sprawie bezczynności Dyrektora 
Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie naprawy usterek na nowo 
wybudowanym parkingu przy ulicy Rapackiego. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 01 marca 2021 r. Pan złożył skargę na Dyrektora Zarządu 
Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie niepodjęcia żadnych działań oraz braku 
informacji w sprawie zgłoszonych w dniu 19 stycznia 2021 roku usterek na nowo wybudowanym 
parkingu przy ulicy Rapackiego. 

Postępowanie wyjaśniające w tej sprawie przeprowadziła Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji  
Rady Miasta, która na posiedzeniu w dniu 19 kwietnia 2021r. ustaliła, że Zarząd Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie niezwłocznie po otrzymaniu w dniu 19 stycznia 2021r. informacji za 
pośrednictwem poczty elektronicznej od Pana w sprawie usterki w postaci 
zalegającej wody opadowej na chodniku, który stanowi wjazd na nowo wybudowany parking 
osiedlowy na ul. Rapackiego, podjął działania zmierzające do szybkiej naprawy. W dniu 21 stycznia 
2021r. ZBILK wezwał wykonawcę tych robót tj. Szczecińskie Centrum Brukarskie do usunięcia 
powstałej usterki oraz zorganizował spotkanie z Wykonawcą w celu omówienia sposobu naprawy 
uszkodzonego fragmentu wjazdu. Z uwagi na niesprzyjające w tym czasie warunki atmosferyczne 
(minusowe temperatury i zalegający na nawierzchni śnieg) uniemożlwiające podjęcie czynności 
naprawczych, ustalono termin naprawy do 30 marca 2021 roku.  Naprawa została wykonana w dniach 
26-27 lutego 2021 roku. Wjazd na parking został w całości zdemontowany i po wymianie podbudowy 
betonowej nawierzchnia została ułożona na nowo. Za pośrednictwem poczty el
jedynej formy kontaktu podanej przez wnioskodawcę) w dniu 03 marca 2021r. Pan
został poinformowany o usunięciu usterki wraz z informacją o objęciu przedmiotowej inwestycji 
gwarancją do dnia 28.10.2025 roku. Skarżący został również poproszony o udzielenie zwrotnej 
informacji, czy udzielona odpowiedź wyczerpuje jego oczekiwania i czy podtrzymuje żądanie 
dalszych wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Jednakże do dnia posiedzenia Komisji, ZBiLK 
nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej od Skarżącego. 

W świetle powyższych ustaleń Komisja uznała, że potwierdzeniem załatwienia wniosku Skarżącego 
było podjęcie przez ZBiLK szybkich działań zmierzających do naprawy uszkodzonej nawierzchni. 
Nadesłane zgłoszenie Pana  w dniu 19 stycznia 2021r. zostało uznane przez ZBiLK 
jako wniosek o podjęcie interwencji, które nie zostało w żaden sposób zignorowane, ponieważ 
czynności zostały podjęte w trybie natychmiastowym i zaraz po ich zakończeniu została mu udzielona 
odpowiedź.  Ponadto art. 35 Kodeksu postepowania administracyjnego wskazuje, że przez 
„załatwienie sprawy” należy rozumieć rozstrzygnięcie sprawy decyzją administracyjną, chyba, że 
przepisy Kodeksu stanowią inaczej (art. 104 § kpa). Tym samym brak jest podstawy do przyjęcia, iż 
do załatwienia spraw tzw. interwencji obywatelskich, a niewymagających wydania decyzji lub 
postanowienia będą miały zastosowanie terminy określone w art. 35 kpa. 

Wobec powyższego skargę Pana  należy uznać za nieuzasadnioną. 
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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 

 
 

Renata Łażewska 
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