
 
UCHWAŁA NR  …/…/14 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia  ………… 2014 r. 

 

 

w sprawie: skargi pana* 

 

Działając na podstawie art. 15 ust. 1, w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j. t. z późn. zmianami1), w zw. z art. 229 pkt 3 k.p.a. (Dz. U. z 

2013 r., poz. 267 t. j. z późn. zm.2), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się niezasadność skargi na przewlekłość w załatwianiu sprawy, złoŜonej przez Pana*. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 

 
 
 
 
 
 

 
 

* - ograniczono dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, w związku z art. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 
dnia: 12.06.2014 r.  imię, nazwisko i stanowisko słuŜbowe osoby dokonującej wyłączenia: Zofia Gawlik, podinspektor 

 

                                                 
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r., poz. 379 
2 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2014 r., poz. 183 



 
Uzasadnienie 

 
 
         Odpowiadając na skargę na przewlekłość w załatwianiu  przez Dyrektora Zarządu Dróg 
i Zieleni w Gdyni (zwanego dalej Dyrektorem ZDiZ) sprawy dotyczącej  wniosku z dnia 
18.11.2011r. Pana*, który zwrócił się do Dyrektora ZDiZ o podjecie działań zmierzających 
do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie ul. Płk. Dąbka 12 w Gdyni, 
wyjaśnia się, co następuje: 
 

1) pismo z dnia 18.11.2011r. Pana*, Gdynia wpłynęło do Zarządu Dróg i Zieleni w 
Gdyni w dniu 22.11.2011r., 

2) Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni przekazał kserokopię pisma Pana* do Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdyni do 
rozpatrzenia według kompetencji  pismem z dnia 24.11.2011r. , 

3) pismem z dnia 24.11.2011r. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni powiadomił Pana* o 
przekazaniu sprawy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na 
prawach powiatu w Gdyni. 

 
MoŜna więc stwierdzić, Ŝe z chwilą przekazania wniosku  Pana* do  wymienionego wyŜej 

organu nadzoru budowlanego Dyrektor ZDiZ wypełnił obowiązek załatwienia niniejszej 
sprawy w granicach własnej kompetencji, co oznacza, Ŝe nie jest zasadny zarzut o 
przewlekłość postępowania Dyrektora ZDiZ. 
                   Powodem przekazania sprawy do Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego był i jest brak ZDiZ kompetencji do wszczęcia  postępowania dot. samowoli 
budowlanej. 

O właściwości postępowania Dyrektora ZDiZ pośrednio świadczy fakt wszczęcia 29 
lutego 2012r. postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który tym 
samym uznał się organem  właściwym do wszczęcia postępowania administracyjnego. 
 

Konkludując naleŜy stwierdzić, Ŝe skargę Pana*, powinno się uznać za bezzasadną, a 
jeśli ww. skarŜący ponowi skargę bez wskazania nowych okoliczności, to – stosownie do art. 
239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego – Rada Miasta Gdyni moŜe podtrzymać 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 
skarŜącego.  
 Projekt wnosi na sesję Komisja Rewizyjna RMG. 

. 

 

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 

Stanisław Borski 

 
* - ograniczono dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej, w związku z art. 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. 
dnia: 12.06.2014 r.  imię, nazwisko i stanowisko słuŜbowe osoby dokonującej wyłączenia: Zofia Gawlik, podinspektor 

 



 


