
Uchwała Nr 796/XXXI/2017
Rady Miasta Lublin

z dnia 26 czerwca 2017 r.

w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Uznaje się za bezzasadną skargę R---------- K--------------- na działanie Dyrektora 

Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania 
i organizacji ruchu.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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UZASADNIENIE

Dnia 3 marca 2017 r. wpłynęła do Rady Miasta Lublin skarga R---------- 
K--------------- (przekazana przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa pismem z dnia 
24 lutego 2017 r., znak: DAB.5.052.46.2017.IS.2) na działanie Dyrektora Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Lublinie w sprawie zagospodarowania i organizacji ruchu.

W oparciu o zebrane materiały i złożone wyjaśnienia należy stwierdzić, że w dniu 
26 marca 2010 r. do ZNK w Lublinie wpłynął wniosek Dzielnicowej Administracji Domów 
„ADREM” Sp. z o.o., dotyczący udzielenia zezwolenia na montaż znaków drogowych przy 
wjazdach na parkingi przy budynkach Wspólnot Mieszkaniowych: Al. Racławickie 15 
i  Głowackiego 3/5. Pismem z dnia 14 kwietnia 2010 r. ZNK udzielił takiej zgody 
na wykonanie i ustawienie na koszt zainteresowanych wspólnot (zgodnie z przedstawioną 
przez ww. lokalizacją) 2 znaków B-1 (zakaz ruchu) wraz z tabliczkami o treści „nie dotyczy 
służb komunalnych”. Zastosowano tu opracowany przez ZNK „Regulamin korzystania 
z placu postojowego”, przyjęty do stosowania uchwałami wspólnot mieszkaniowych przy 
Al. Racławickie 15 (nr 8/2012 z 23.02.2012 r.) oraz przy ul. Głowackiego 3/5 (nr 7/2012 
z 24.02.2012 r.). ZNK podjął działania w granicach swoich kompetencji i nie można uznać 
zarzutu niepodjęcia czynności służbowych.

W dniu 10 kwietnia 2017 r. Pan Artur Szymczyk Zastępca Prezydenta udzielił 
odpowiedzi Panu R----------- K----------------- w ww. sprawie wyjaśniając również, 
iż  przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (na które 
powołuje się skarżący) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) stosuje się wyłącznie przy 
projektowaniu, budowie, przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania budynków, 
a  zatem nie można ich odnieść do obiektów wybudowanych przed wejściem w życie 
ww. rozporządzenia.

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną.
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