
Uchwała nr 1066/XLll/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 29 czerwca 2006 r. 

w sprawie skargi p. ----------- ---------------- na Prezydenta Miasta Lublin 
w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na skargę z dnia 7 lutego 2006 r. 

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

§ 1

Uznaje się za bezzasadną skargę p. ----------- ---------------- na 
Prezydenta Miasta Lublin w związku z nieudzieleniem odpowiedzi na 
skargę z dnia 7 lutego 2006 r. 

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Prz wodniczący 
ady Miasta . 

. ,.--f---1 P1 
Zbigniew r-a)goński 
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Załącznik 
do uchwały nr 1066/XLll/2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 29 czerwca 2006 r. 

Dnia 24 kwietnia 2006 r. do Biura Rady Miasta wpłynęła skarga 
p. ------ -------- na Prezydenta Miasta Lublin, w związku 
z nieudzieleniem odpowiedzi na skargę z dnia 7 lutego 2006 r. dot. naruszenia 
konstrukcji schronu, a także innych nieprawidłowości związanych 
z nadbudową kondygnacji w budynku mieszkalnym przy ul. ------ - 
w Lublinie, przekazana przez Wojewodę Lubelskiego.

Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin wynika, że 
korespondencja z p. ------ -------- oraz innymi właścicielami lokali oraz 
wspólnotą mieszkaniową przy ul. ------ - trwa od kilku lat. Przedmiotem 
korespondencji i uzgodnień są sprawy związane z nadbudową dokonaną 
przez miasto Lublin. Nadbudowa przyczyniła się do powstania różnych 
problemów, które miasto stara się rozwiązać przy uwzględnieniu interesów 
prawnych i faktycznych członków tej wspólnoty mieszkaniowej. 

Ostatnia korespondencja p. ------ -------- dotyczy - obok kwestii 
już wielokrotnie wyjaśnianych - robót budowlanych wykonywanych 
w piwnicach oraz schronie w przedmiotowym budynku. Skarżąca dwukrotnie 
otrzymywała wyjaśnienia z Urzędu Miasta informujące, że sprawy te należą do 
kompetencji wspólnoty mieszkaniowej, ewentualnie Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego. 

Z uwagi na to, że p. -------- nie była usatysfakcjonowana tymi 
odpowiedziami, sprawa robót budowlanych wykonanych w piwnicach oraz 
schronie budynku przy ul. ------ - została przekazana postanowieniem 
z dnia 28 kwietnia 2006 r. do rozpatrzenia Powiatowemu Inspektorowi 
Nadzoru Budowlanego. Na niniejsze postanowienie nie wpłynęło zażalenie. 

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną 




