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Uchwała nr 1023/XLl/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 25 maja 2006 r. 

w sprawie skargi p. --------- ----- na bezczynność Prezydenta Miasta 
Lublin, polegającą na niezałatwieniu wniosku z dnia 31 stycznia 2006 r.
o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, a następnie dyscyplinarnego
w stosunku do Dyrektora Wydziału Architektury i Administracji
Budowlanej UM Lublin.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z póżn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym U.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn.
zmianami) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę p. --------- ----- na bezczynność 
Prezydenta Miasta Lublin, polegającą na niezałatwieniu wniosku z dnia 
31 stycznia 2006 r. o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, 
a następnie dyscyplinarnego w stosunku do Dyrektora Wydziału 
Architektury i Administracji Budowlanej UM Lublin. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§3

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący 
/ Ra'!J.l!diasta 

{2�Jc��
Zbigniew Targoński 



' ) 

2 

Załącznik 
do uchwały nr 1023/XLl/2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 25 maja 2006 r. 

Dnia 21 marca 2006 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga 
p. ----- --- na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin, polegającą na 
niezałatwieniu wniosku z dnia 31 stycznia 2006 r. o wszczęcie postępowania 
wyjaśniającego, a następnie dyscyplinarnego w stosunku do Dyrektora 
Wydziału Architektury i Administracji Budowlanej UM Lublin. Skarżąca 
zarzuciła Dyrektorowi Wydziału Architektury i Administracji Budowlanej UM 
Lublin m.in., że - bez wcześniejszego sprawdzenia kompletności i treści 
projektu budowlanego, zawierającego sprzeczne ze sobą pod względem 
treści, opracowania, rysunki i opisy - zatwierdzi! projekt budowlany i udzieli! 
pozwolenia na budowę SB-M „OAZA". Doprowadziło to do wybudowania 
budynku wielomieszkaniowego w miejscu i w sposób oddziałujący 
niekorzystnie na jej dom mieszkalny. Poza tym - zdaniem skarżącej - 
pozbawiono ją szans na zbudowanie w przyszłości na jej działce nowego 
domu mieszkalnego, co w konsekwencji przyczyniło się do poniesienia szkody 
zarówno materialnej, jak i moralnej całej jej rodziny.

Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin wynika, że nieprawdą jest, 
że wniosek z dnia 31 stycznia 2006 r. nie został załatwiony; p. ----- --- 
otrzymała wyjaśnienia, przesiane pismem z dnia 27 lutego 2006 r., znak: 
AK/SW.11.0560/Rej.UM-16/06, z którego wynika że Zastępca Prezydenta Miasta 
Lublin nie znalazł potwierdzenia zarzutów dot. naruszenia prawa przez Dyrektora 
Wydziału Architektury i Administracji Budowlanej UM Lublin. 

Ponadto: 
1) błędne jest twierdzenie p. ----- --- , że nie może zbudować na swej działce 

nowego domu mieszkalnego, gdyż rzekomo uniemożliwia to jej 
zrealizowanie przez SBM budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce, 
ponieważ skarżąca może inwestować na swej działce na tyle, na ile 
pozwalają na to gabaryty działki, ustalenia obowiązującego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu oraz obowiązujące 
przepisy budowlane,

2) niewłaściwym jest również twierdzenie, że Dyrektor Wydziału Architektury 
i Administracji Budowlanej UM nie działa! zgodnie z prawem i przy tym 
powoływanie się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu 
poparcia tej tezy. 

  Mianowicie Sąd stwierdzi! w tym wyroku (str. 5), że „nie zostały wyjaśnione 
wszystkie okoliczności faktyczne", tj. w sprawie ,,istnieją wątpliwości co do 
prawidłowego zastosowania przepisów o warunkach technicznych 
w budownictwie" (str. 6 wyroku) oraz nie wyjaśniono „w sposób 
przekonywujący w uzasadnieniu decyzji" czy „projekt budowlany jest 
niezgodny ze stanem faktycznym istniejącym na gruncie i liniami zabudowy" 
(str. 7 wyroku). WSA w tym wyroku twierdzi!, że są wątpliwości, które należy 
wyjaśnić i nie stawia! żadnych innych zarzutów, zarzuty te stawia natomiast 
skarżąca. 

Ponadto nietrafnie ocenia skarżąca, że WSA znalazłby rzekome błędy 
w projekcie budowlanym (braki i sprzeczności w dokumentacji), gdyby 
skarżąca podniosła te okoliczności w swojej skardze. Zgodnie z art. 134 § 1 
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ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) WSA, wbrew temu co twierdzi 
skarżąca, nie był związany granicami skargi. 
3) twierdzenie, że zatwierdzony projekt był całkowicie błędny jest twierdzeniem

tylko skarżącej i nie znalazł nigdzie potwierdzenia. Skarżąca stwierdza, że
projekt był obarczony wadami prawnymi, ale nie przywołuje żadnego
konkretnego przepisu.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 15 grudnia

2004 r. o sygn. akt li SA/Lu 446/04 uchylił decyzje udzielające SBM „OAZ.A" 
pozwolenia na budowę. Zanim zapadł powyższy wyrok inwestor na podstawie 
ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (WSA nie wstrzyma! jej 
wykonania) rozpoczął roboty budowlane i budynek został zrealizowany do 
stanu surowego zamkniętego z rozpoczętą realizacją wewnętrznych instalacji i 
robót wykończeniowych. 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądowym rozpoczęcie robót 
budowlanych powoduje, że bezprzedmiotowe staje się postępowanie 
dotyczące pozwolenia na budowę. Dyrektor Wydziału Architektury i 
Administracji Budowlanej UM, działając w imieniu Prezydenta Miasta Lublin 
mógł wydać tylko i wyłącznie decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie 
pozwolenia na budowę. Nie oznaczało to, że sprawa budynku SBM „OAZ.A" 
nie była kontynuowana i rozpatrywana przez właściwe organy. Zgodnie z 
prawem sprawa trafiła do organu nadzoru budowlanego, co skarżąca pomija. 
Skarżąca nie może żądać czynności od organu, który jest w tym momencie 
niewłaściwy w sprawie. Niepodejmowanie działań przez Dyrektora Wydziału 
jest zgodne z prawem i nie ma nic wspólnego z lekceważeniem skarżącej 
bądź uchylaniem się od prowadzenia postępowania. 

Odnośnie kwestii rzekomego nierównego pod względem prawa traktowania 
inwestorów, gdzie na poparcie tej tezy skarżąca powołuje się na odmowę 
udzielenia Korporacji Budownictwa i Nieruchomości GRADEN pozwolenia na 
budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce przy ul. Orkana 4 
w Lublinie, stwierdzić należy że sprawa ta dotyczyła zupełnie innego stanu 

) faktycznego i prawnego. 
Korporacja GRADEN otrzymała ww. odmowę z uwagi na niezgodność 

złożonego projektu zagospodarowania z wymogami decyzji o ustaleniu 
warunków zabudowy oraz z powodu braku dostępu do drogi publicznej, 
a także niezgodność z wówczas obowiązującymi warunkami technicznymi 
(obowiązywały do dnia 27 maja 2004 r.), tj. § 13 ust.3 dotyczącym 
zapewnienia odległości 20m dla pomieszczeń mieszkalnych. Ustawodawca 
zlikwidował ten przepis jako zbyt uciążliwy dla inwestorów. Korporacja 
GRADEN otrzymała pozwolenie na budowę ww. obiektu decyzją nr 878/1576 
z dnia 21 grudnia 2004 r. 

Wyjaśni!, że w kompetencjach Prezydenta Miasta Lublin nie leżą 
zadania związane z oddawaniem obiektów do użytkowania, o czym już 
informowano skarżącą. Również do zadań Prezydenta nie należy ocena 
podejmowanych decyzji przez organ nadzoru budowlanego 

Ponadto poinformował, że sprawę wyjaśnia Prokuratura Rejonowa 
w Lubartowie i wypowie się w kwestiach podnoszonych przez skarżącą. 

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną
;/ 
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