UCHWAŁA NR XXXIX/247/2010
RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU
z dnia 16 lutego 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Międzylesia.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rada Miejska w Międzylesiu uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej wydanej po rozpatrzeniu skargi (...) na Burmistrza Miasta
i Gminy Międzylesie, uznaje skargę za bezzasadną.
§ 2. O sposobie załatwienia skargi należy powiadomić skarżącego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 14 stycznia 2010 r. (....) wniósł skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. Skarżący podniósł, że
dojazd do Przychodni przebiega od ulicy Powstańców Śląskich, natomiast od drugiej strony budynku, od zaplecza
Przychodni dla mieszkańców korzystających z Przychodni taki dojazd nie występuje. Według autora skargi,
parkowanie w tym miejscu pojazdów jest uciążliwe dla lokatorów budynku z uwagi na zachowanie osób parkujących
pojazdy, przez częste włączanie alarmów, głośną muzykę, czy spaliny samochodowe. Nadto skarżący podaje, że nie
zachowano prawem przewidzianych odległości parkingu od budynków. Skargę (....) uznać należy za bezzasadną.
Zgodnie z par. 19 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm., odległość
wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla
samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym,
budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od
placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż: 7 metrów, w przypadku do czterech stanowisk
włącznie, 10 metrów - w przypadku od pięciu do sześćdziesięciu stanowisk włącznie, 20 metrów - w przypadku
większej liczby stanowisk. Z ustaleń dokonanych w trakcie rozpatrywania skargi wynika, że wbrew twierdzeniom
skarżącego, wskazane przez niego miejsca to droga wewnętrzna. W miejscach tych faktycznie parkują pojazdy, w tym
między innymi mieszkańców Gminy Międzylesie korzystających ze świadczeń Przychodni. Wskazane przez skarżącego
miejsca nie są parkingami, czy też wydzielonymi miejscami postojowym, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Zatem powołany przez skarżącego przepis par. 19 ust. 1. wyżej wskazanego rozporządzenia nie znajduje w opisanym
stanie faktycznym zastosowania. Przedstawione przez skarżącego fakty uciążliwości spowodowane niewłaściwym
zachowaniem się osób stawiających we wskazanym miejscu pojazdy, w przypadku ich zaistnienia, winny być zgłaszane
do organów i instytucji powołanych ustawowo do ochrony porządku i bezpieczeństwa obywateli.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE
Pismem z dnia 14 stycznia 2010 r. (....) wniósł skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie. Skarżący podniósł, że
dojazd do Przychodni przebiega od ulicy Powstańców Śląskich, natomiast od drugiej strony budynku, od zaplecza
Przychodni dla mieszkańców korzystających z Przychodni taki dojazd nie występuje. Według autora skargi,
parkowanie w tym miejscu pojazdów jest uciążliwe dla lokatorów budynku z uwagi na zachowanie osób parkujących
pojazdy, przez częste włączanie alarmów, głośną muzykę, czy spaliny samochodowe. Nadto skarżący podaje, że nie
zachowano prawem przewidzianych odległości parkingu od budynków. Skargę (....) uznać należy za bezzasadną.
Zgodnie z par. 19 ust. 1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75, poz. 690 ze zm., odległość
wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych lub otwartego garażu wielopoziomowego dla
samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym,
budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem hotelu, budynku opieki zdrowotnej, oświaty i wychowania, a także od
placu zabaw i boiska dla dzieci i młodzieży, nie może być mniejsza niż: 7 metrów, w przypadku do czterech stanowisk
włącznie, 10 metrów - w przypadku od pięciu do sześćdziesięciu stanowisk włącznie, 20 metrów - w przypadku
większej liczby stanowisk. Z ustaleń dokonanych w trakcie rozpatrywania skargi wynika, że wbrew twierdzeniom
skarżącego, wskazane przez niego miejsca to droga wewnętrzna. W miejscach tych faktycznie parkują pojazdy, w tym
między innymi mieszkańców Gminy Międzylesie korzystających ze świadczeń Przychodni. Wskazane przez skarżącego
miejsca nie są parkingami, czy też wydzielonymi miejscami postojowym, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.
Zatem powołany przez skarżącego przepis par. 19 ust. 1. wyżej wskazanego rozporządzenia nie znajduje w opisanym
stanie faktycznym zastosowania. Przedstawione przez skarżącego fakty uciążliwości spowodowane niewłaściwym
zachowaniem się osób stawiających we wskazanym miejscu pojazdy, w przypadku ich zaistnienia, winny być zgłaszane
do organów i instytucji powołanych ustawowo do ochrony porządku i bezpieczeństwa obywateli.

ID: UYCTI-BJOCR-MZETI-EEPUL-HNIFU. uchwalony.

Strona 2 / 2

