
Uchwata Nr LIII/1253/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 28 grudnia 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 z pain. zm.) 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 

1. 	 Uznaje si~ za bezzasadnq skarg~ Pani Emilii Pi~ty na nienalezyte wykonywanie zadan 

i naruszenie interesaw Skarzqcej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, z powodaw 

wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwaty. 

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

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

i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarg~, a skarzqcy ponowH 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 i Wojewody 

Podkarpackiego 0 sposobie zatatwienia skargi. 

§ 2 

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 

Rady Miasta .~:wa 

b9Dec 



'-

Uzasadnienie 

W dniu 21 listopada 2017 r. do Urz~du Miasta Rzeszowa wpfyn~fa skarga Pani 

Emilii Pi~ty na nienalezyte wykonywanie zadan i interesow Skarzqcego przez Prezydenta 

Miasta Rzeszowa w przedmiocie Iikwidacji koncowego odcinka ulicy Fabrycznej w zwiqzku 

z wydaniem decyzji 0 warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne pn. "budynek 

mieszkalny wielorodzinny z garazem podziemnym i miejscami postojowymi" na dziafkach 

nr 413, 431/7, 436 przy ul. Fabrycznej w Rzeszowie. 

Na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Rzeszowa w dniu 20 grudnia 

2017 r. zapoznano si~ z dokumentacjq sprawy oraz pisemnymi wyjasnieniami Prezydenta 

Miasta Rzeszowa zfozonymi w tej sprawie. 

W toku post~powania wyjasniajqcego Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rzeszowa 

ustalifa, iz Skarzqca byfa stronq post~powania 0 wydanie decyzji ustalajqcej warunki 

zabudowy z wniosku Pana Bartosza Cybulskiego prowadzqcego dziafalnosc pn. 

BC DEVELOPMENT w Rzeszowie. Po rozpatrzeniu wniosku w dniu 27 wrzesnia 2016 r. 

zostafa wydana decyzja 0 warunkach zabudowy na zamierzenie inwestycyjne. 

Ustalono rowniez, iz zgodnie z tresciq art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2017 r., poz. 1073) 

decyzja 0 warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa 

wfasnosci i uprawnien osob trzecich. Informacj~ tej tresci zamieszcza si~ w decyzji. 

Dotyczy to rowniez mozliwosci zlikwidowania czegokolwiek (w tym rowniez drogi) przy 

pomocy decyzji 0 warunkach zabudowy. Wymagana prawem informacja zamieszczona 

zostafa w tresci wydawanej decyzji, ktorq Skarzqca otrzymafa jako strona post~powania. 

Zatem wydanie decyzji 0 warunkach zabudowy nie ma zadnego zwiqzku z likwidacjq 

ulicy, sprzedazq dziafki lub wfasnosciq nieruchomosci. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Rzeszowa po przeanalizowaniu sprawy nie 

dopatrzyfa si~ nieprawidfowosci w dziafaniach Prezydenta Miasta Rzeszowa i wnosi 

o podj~cie uchwafy w zaproponowanym brzmieniu. 

W zwiqzku z powyzszym, Rada Miasta Rzeszowa zarzuty podniesione w skardze 

uznaje za bezzasadne. 


