
Uchwała Nr 754/XXXl/2005 

Rady Miasta Lublin 

z dnia 19 maja 2005 r. 

w sprawie skargi T------ R----------, M-------- Z------------, A---------- 

Z---------------, T--------- i H-------- P------------ oraz A------- i B------- 

P------------- na brak działania Urzędu Miasta Lublin w przedmiocie prac 

planistycznych w rejonie Al. Spółdzielczości Pracy i ul. Morzyckiej. 

Na podstawie art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 

postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 93, poz. 1071 

- z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 -

z późniejszymi zmianami) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§1

Uznaje się za bezzasadną skargę: 

1. Pani T------ R----------, zam. 20------- Lublin, ul. ---------- --;

2. Państwa M-------- Z------------ i A---------- Z---------------, zam.  20------ 
Lublin, ul. ------------- --;

3. Państwa   T---------   i   H--------   P------------   oraz   A-------   i   B------- 

P-------------, zam. 20------- Lublin, ul. ------------ -- 
na brak działania Urzędu Miasta Lublin w przedmiocie działań 

planistycznych w rejonie Al. Spółdzielczości Pracy i ul. Morzyckiej. 

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

Przewodniczący 
Rady /\!J.§.S1EL 
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Zbigniew Targoński 



UZASADNIENIE 

W dniu 18 marca 2005 r. Państwo: T---- R-------, M------ Z------, 
A---- Z-----, T--- i H---- P------ oraz A---- i B---- P------- 
posiadający swoje nieruchomości w sąsiedztwie al. Spółdzielczości Pracy przy ul. 
Morzyckiej -- i -- oraz Wiktoryn -- złożyli skargę do Biura Rady Miasta Lublin 
dotyczącą bezczynności Urzędu Miasta Lublin w przedmiocie prac planistycznych 
w wyżej wymienionym obszarze. Skarżący podnoszą, że w związku z wyrokami 
NSA w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie, z dnia 21 listopada 2003 r., 
oraz NSA w Warszawie - Izby Ogólnoadministracyjnej, z dnia 23 września 
2004 r., stwierdzającymi nieważność uchwały nr 908/XLl/2001 r. Rady Miejskiej w 
Lublinie, z dnia 01 października 2001 r., w sprawie rozpatrzenia protestu 
wniesionego do projektu zmiany planów zagospodarowania przestrzennego 
obowiązujących w obszarze miasta Lublina część I oraz pismem Prezydenta 
Miasta Lublin z dnia 21 października 2004 r. (znak: SIR.LPU.V.7322/2/1/309/04) 
odmawiającym wznowienia procesu planistycznego i naprawienia wad planu nie 
nastąpiły działania mające na celu zadośćuczynienie wyrokowi NSA. 

Z wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin i Dyrektora Wydziału 
Strategii i Rozwoju UM wynika, że: 

./ zgodnie z art. 18 ust 2 pkt. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr
15, poz.139 z późniejszymi zmianami) rada gminy otrzymuje od
Prezydenta Miasta do uchwalenia projekt planu uwzględniający
orzeczenia sądu administracyjnego. W przedmiotowym przypadku, lj.
rejonu ul. Morzyckiej, Rada Miejska w Lublinie w uchwale nr
1641 /LI 11/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 r. wyłączyła wskazany obszar
(to jest obszar nr 1/21) z uchwalenia. Biorąc pod uwagę dyspozycję
wymienionego wyżej przepisu ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym należy stwierdzić, że zadośćuczynienie wyrokom sądów
administracyjnych winno nastąpić przed przystąpieniem do uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, co daje
sposobność do uwzględnienia orzeczenia sądu na etapie uchwalania
planu. Z treści art. 18 przywołanej wyżej ustawy nie wynikają ostro
zdefiniowane terminy, w jakich rada gminy winna przystąpić do
uchwalenia projektu planu. Nie wynika zatem także zakreślony w formie
obligatoryjnej termin uwzględnienia orzeczeń sądu administracyjnego .

./ zgodnie z art. 12 ust. 1 do wyłącznych kompetencji rady gminy należy
określenie terminu przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Nie jest też określony obowiązkowy
termin uchwalenia takiegoż planu;

./ nie można uznać, że w zakresie działań planistycznych gmina nie
wywiązuje się ze swoich obowiązków. W odpowiedzi z dnia 21.10.2004
r. na wystąpienie skarżących Zastępca Prezydenta Miasta wprawdzie



stwierdził, że aktualnie nie przewiduje się wznowienia procedury 
sporządzenia miejscowego planu dla tego terenu, nie przekreśla to 
jednakże możliwości podjęcia takich działań; 

./ w świetle obowiązujących uregulowań ustawowych, wobec braku
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, Skarżący nie pozostają bez możliwości podejmowania
ewentualnych działań inwestycyjnych w obszarze ich własności. Ich
interesy zabezpieczają uregulowania art. 59 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717) Podobnie rzecz ma się w odniesieniu do
działań gminy w obrębie tzw. celu publicznego, np. realizacji drogi
dojazdowej (art. 50 cyt. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu ... ).

Po przeanalizowaniu sprawy Komisja doszła do wniosku, iż interes 
skarżących w zakresie obsługi komunikacyjnej nie został naruszony. Dlatego też 
uznała skargę za bezzasadną. 
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