
Uchwała Nr 753/XXXl/2005 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 19 maja 2005 r. 

w sprawie skargi T-------- R-----------, M----------- Z--------------, A----------- 
Z-----------------, T------------ P----------------, H--------- P-------------, A-------- 
P---------------- i B------ P---------------- na bezczynność Prezydenta Miasta 
Lublin, w związku z brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2005 
roku. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. 
zm.) i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje: 

§1

Uznaje się za bezzasadną skargę T-------- R----------- zam. w Lublinie 
przy ul. ------------- --, M----------- Z-------------- i A----------- Z----------------- zam. w 
Lublinie przy ul. ------------- --, T----------- i H-------- P-------------- oraz 
A------- i B------- P-------------- zam. przy ul. -------------- -- z dnia 17 marca 
2005 roku na bezczynność Prezydenta Miasta Lublin, w związku z 
brakiem odpowiedzi na pismo z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie 
przebudowy al. Spółdzielczości Pracy. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Rady Miasta 

.'1/l��0. 
/'z.bigniew Targoński 



UZASADNIENIE 

W dniu 20 marca 2005 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga 

Pani T-------- R-----------, Pani M----------- Z--------------, Pana A----------- 
Z-----------------,  Państwa T------------ i H--------- P------------- oraz Państwa A--------  
i B------ P---------------- na bezczynność Prezydenta Miasta, dotyczącą udzielenia 

odpowiedzi wyżej wymienionym osobom na pismo z dnia 15 lutego2005 r. 

Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin i Dyrektora Wydziału 

Strategii i Rozwoju UM wynika, iż: 

../ było to kolejne pismo w sprawie przebudowy al. Spółdzielczości 

Pracy i zamknięcia zjazdu z ul. Morzyckiej na al. Spółdzielczości 

Pracy. W piśmie tym zainteresowani zażądali szczegółowego 

i rzetelnego wyjaśnienia przebiegu przygotowania inwestycji oraz 

powstałej niekorzystnej sytuacji, dla prowadzących w tym rejonie 

działalności gospodarczych; 

../ ostatecznie, wyjaśnienie zostało wysiane do skarżących w dniu 

06 maja 2005 r., bowiem wymagało przeanalizowania dokumentów 

zgromadzonych w kilku wydziałach Urzędu, co wpłynęło na 

wydłużenie terminu udzielenia odpowiedzi. 

W związku z powyższym Komisja uznała skargę za bezzasadną. 

/} /PRZEWODrllCZ�ASY-, //

[f/j; "(�'z./(.
�ew Targońshi 




