
Uchwata Nr L/ll07/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 24 pazdziernika 2017 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1257), 

Rada Miasta Rzeszowa 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

'Jane "IIDOlH .. 	 .•
1. 	 Uznaje si~ za bezzasadnq skarg~ n- c.... • - , 'la nlenalezyte wykonywanle zadan 

\J "~J" l'1;"i.liflnr 
i naruszenie interesow Skarzqce] przez prezyaenta Miasta Rzeszowa w przedmiocie 

zatatwienia wniosku 0 ustalenie warunkow zabudowy dla inwestycji pn. "budynek 

ustugowo-handlowy z cz~sciq mieszkalnq" na dziake nr 1258 w obr. 223 przy ul. 

Podkarpackiej w Rzeszowie, z powodow wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej 

uchwaty. 

2. 	 Poucza si~ 0 tresci art. 239 Kodeksu post~powania administracyjnego, ktory stanowi, 

iz w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostata uznana za bezzasadnq 

i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarg~, a skarzqcy ponowit skarg~ bez 

wskazania nowych okolicznosci - organ wtasciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymac 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy, bez 

zawiadamiania skarzqcego. 

3. Zobowiqzuje si~ Prezydenta Miasta Rzeszowa do zawiadomienia Skarzqcej 

o sposobie zatatwienia skargi. 

§ 2 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewod n iczqcy 

Rad Miasta Rzeszowa 


~.-t.<A' J>ec 



Uzasadnienie 

W dniu 4 wrzesnia 2017 r. do Urz~du Miasta Rzeszowa wpfyn~fa skarga Pani 

' '' lie iJ'/lh ()~ , pr \y, ;f' chroni onl. nienaleiyte wykonywanie zadan przez Prezydenta Miasta Rzeszowa 

w przedmiocie zafatwienia wniosku 0 ustalenie warunkow zabudowy. 

W toku przeprowadzonego post~powania wyjasniajqcego zapoznano si~ 

z dokumentacjq sprawy oraz wyjasnieniami Prezydenta Miasta Rzeszowa. 

Na podstawie dokumentow oraz wyjasnien ustalono, ie w dniu 26 wrzesnia 2016 

r. Skariqca wystqpifa do Prezydenta Miasta Rzeszowa z wnioskiem dotyczqcym ustalenia 

warunkow zabudowy dla inwestycji pn. Ilbudynek usfugowo-handlowy z cz~sciq 

mieszkalnq" na dziake nr 1258 w obr. 223 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie. Na 

wezwanie organu Skarzqca uzupefnifa swoj niekompletny wniosek w dniu 10 pazdziernika 

2016 r. W dniu 12 pazdziernika 2016 r. zostato formalnie wszcz~te post~powanie 

administracyjne w przedmiotowej sprawie, 0 czym wszystkie strony post~powania zostaty 

poinformowane na pismie. 

Po otrzymaniu od Biura Rozwoju Miasta Rzeszowa informacji, iz wnioskowana 

inwestycja - w cz~sci - koliduje z projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Nr 187/14/2009 IlZwi~czyca - Nad Wisfokiem" w Rzeszowie, uchwalonego 

uchwafq Nr LXVI/1123/2009 r. Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 grudnia 2009 r., 

w zakresie przeznaczenia terenow na cele publiczne Prezydent Miasta Rzeszowa 

na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 0 planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z p6Zn. zm. 

obowiqzujqcy w czasie prowadzonego post~powania) zawiesif post~powanie w sprawie 

ustalenia warunkow zabudowy. 

Odnoszqc si~ do zarzutow Skarzqcej ustalono, iz post~powanie w sprawie 

ustalenia warunkow zabudowy dla inwestycji pn. Ilbudynek usfugowo-handlowy z cz~sciq 

mieszkalnq" na dziake nr 1258 w obr. 223 przy ul. Podkarpackiej w Rzeszowie byfo 

prowadzone przez Prezydenta Miasta Rzeszowa w kierunku ustalenia warunkow 

zabudowy na cel okreslony tylko i wyfqcznie przez Skarzqcq w tresci wniosku, 

z zachowaniem obowiqzujqcych przepisow ustawy 0 planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. Prezydent Miasta Rzeszowa procedowaf na kazdym eta pie post~powania 

niezwfocznie, 0 kazdym podj~tym kroku pisemnie informowat strony post~powania nie 

ograniczajqc w zaden sposob korzystania z wfasnosci przez Skarzqcq. Do momentu 

wycofania przez Skarzqcq wniosku i umorzenia post~powania wszystkie okolicznosci 

sprawy ustalenia warunkow zabudowy byfy badane z zachowaniem nalezytej starannosci 

i bez zb~dnej zwfoki, co zostafo potwierdzone zarowno w orzeczeniu Samorzqdowego 

Kolegium Odwofawczego w Rzeszowie jak w wyroku Wojewodzkiego Sqdu 

Administracyjnego w Rzeszowie. 



Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu sprawy na posiedzeniu w dniu 

16 pazdziernika 2017 r. nie dopatrzyta si~ uchybien w dziataniach Prezydenta Miasta 

Rzeszowa i wnosi 0 podj~cie uchwaty w zaproponowanym brzmieniu. 

W zwiqzku z powyzszym, Rada Miasta Rzeszowa zarzuty podniesione 

w skardze uznaje za bezzasadne. 


