
Uchwała Nr 1081/XLIII/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie skargi na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin polegającą na braku 
nadzoru nad nieruchomościami należącymi do Gminy Lublin

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. 
zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Uznaje się za bezzasadną skargę J------- W----------- na bezczynność Prezydenta 

Miasta Lublin polegającą na braku nadzoru nad nieruchomościami należącymi do Gminy 
Lublin.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk
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Uzasadnienie

Dnia 9 stycznia 2018 r. wpłynęła do Rady Miasta Lublin skarga J------ W-------------
na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin polegającą na braku nadzoru nad 
nieruchomościami należącymi do Gminy Lublin.
W oparciu o wyjaśnienia dyrektorów, a także pismo Prezydenta Miasta Lublin z dnia

16 stycznia 2018 r. znak: AK-S-I.1510.2.9.2018 stwierdzono, iż wskazane przez skarżącą 
lokale znajdują się w  budynku przy ul. ---------------- --. Mieszkanie wykupione przez 
skarżącą (lok. nr ---) sąsiaduje bezpośrednio z  lokalem należącym do Gminy Lublin
(lok. nr ---), którego najemcą jest Pani B-------- W------------. Zarzewiem konfliktu pomiędzy 
obiema Paniami był montaż drzwi zewnętrznych w  lokalu nr ---  dokonany przez
najemców. Drzwi otwierają się na klatkę schodową, a  nie do wewnątrz mieszkania -
co przeszkadza skarżącej. W  związku z  wnioskiem zarządcy budynku, Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych (ZNK) w  Lublinie nakazał Pani B--------- W-------------- 
dokonanie w  trybie pilnym zmiany sposobu otwierania drzwi wejściowych. Wynajmująca 
sprzeciwiła się zaleceniom, argumentując, iż drzwi zostały zamontowane zgodnie
z  prawem budowlanym. ZNK skierował do Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego miasta Lublin (PINB) wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie nakazu 
zmiany sposobu otwierania drzwi wejściowych do lokalu nr ---. PINB decyzją z  dnia
22  października 2014  r. odmówił wydania przedmiotowego nakazu stwierdzając,
że zamontowane drzwi nie naruszają art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 7  lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), tj. nie zagrażają życiu lub zdrowiu 
ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska. W  związku z  powyższym, ZNK pismem
z  dnia 1  sierpnia 2014  r. poinformował skarżącą o  stanowisku PINB oraz wyjaśnił,
iż ograniczenie możliwości montażu drzwi lub ograniczenie sposobu ich otwierania 
następuje wówczas, gdy takie rozwiązanie stoi w  kolizji z  wymogami bezpieczeństwa
ludzi w  kontekście zagrożeń pożarowych (zwężenie drogi ewakuacyjnej). Biorąc pod 
uwagę, że w  tym konkretnym przypadku zagrożenie takie nie  występowało, montaż
ww. drzwi spełniał przesłanki, o  których mowa w  § 239  ust.  1  rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i  ich usytuowania (Dz. U. z  2015  r. poz. 1422, z  późn. zm.).
Skarżąca odwołała się od ww. decyzji PINB do Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. Postępowanie to zostało umorzone. Kolejnym krokiem 
poczynionym przez Panią J. W---------- było złożenie skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego. Skarga ta również została odrzucona. Do sprawy formalnej dołącza
się konflikt o bardzo dużym ładunku emocjonalnym pomiędzy dwiema sąsiadkami: Panią 
J------- W---------- a  Panią B-------- W------------. Pani J. W----------- skarży się na 
niestosowne zachowanie lokatorów mieszkania nr ---  (używanie wulgaryzmów i  słów 
powszechnie uznawanych za obraźliwe, niszczenie jej chodzika rehabilitacyjnego oraz 
inne złośliwości), z  kolei Pani B. W----------- notorycznie zastawia sąsiadom drzwi 
wyjściowe oraz niszczy ww. chodzikiem rzeczone drzwi. Biorąc pod uwagę,
iż  w  poruszonym powyżej temacie, ZNK kilkakrotnie udzielał Pani J. W------------
pisemnych odpowiedzi, w  żadnym razie nie  można mówić o  bezczynności Prezydenta 
Miasta Lublin. Ponadto, Prezydent Miasta Lublin nie  może skłonić Pani B. W-------------
do  zmiany kierunku otwierania drzwi w  związku z  prawomocnym orzeczeniem 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz ww. decyzjami organów nadzoru 
budowlanego stwierdzającymi, iż sposób montażu drzwi jest prawidłowy.
W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną.
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