
UCHWAŁA NR  …/…/14 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia  ………… 2014 r. 

 

 

w sprawie: skargi* 

 

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 4 k.p.a. (Dz. U. z 

2013 r., poz. 645 t. j.), Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się niezasadność skargi na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, złoŜonej przez *. 

 

§ 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 2013 r., poz. 645 



UZASADNIENIE 

 
Dnia 14 czerwca 2013 roku Pan* złoŜył skargę na działalność Prezydenta Miasta Gdyni, 
kwestionując przestawienie wiaty przystankowej, usytuowanej na ulicy Świętojańskiej na 
wysokości budynku numer 51. 
 

Odnosząc się do zarzutów przedstawionych w skardze wyjaśnia się, co następuje:  
 

W dniu 19 września 2011 roku Pani*, zwróciła się do Pana Prezydenta Miasta Gdyni z 
wnioskiem  o przestawienie wiaty przystankowej, usytuowanej na wprost lokalu handlowego 
będącego własnością*. W uzasadnieniu wniosku, Pani* podnosiła kwestię,  Ŝe przed 
przebudową ulicy Świętojańskiej przystanek znajdował się na wprost wejścia  do budynku 
przy ulicy Świętojańskiej 51. Po dokonanej modernizacji ww. ulicy wiata przystankowa 
zmieniła swoją lokalizację w tak niekorzystny sposób, Ŝe poprzez fakt zasłaniania lokalu 
handlowego, Pani* traci kolejnych najemców. 
Odpowiadając na wniosek Pani*, Pan dr inŜ. arch. Marek Stępa – Wiceprezydent Miasta 
Gdyni poinformował, iŜ przedmiotowa wiata – na mocy Umowy zawartej w dniu  
19 czerwca 1997 roku – jest własnością firmy Clear Channel Poland sp. z o.o. z siedzibą  
w Warszawie. Jednocześnie oświadczył, Ŝe po przeprowadzeniu szczegółowej analizy 
problemu, wiata zostanie przestawiona na wprost wejścia do budynku przy ulicy 
Świętojańskiej 51, po podpisaniu nowej umowy z właścicielem wiaty, tj. w roku 2013. 
Na mocy Aneksu numer 1/2012 z dnia 23 października 2012 roku do Umowy zawartej w dniu  
19 czerwca 1997 roku, firma Clear Channel Poland sp. z o.o. w kwietniu 2013 roku 
przestawiła wiatę przystankową w ustaloną lokalizację. 
Pan*, mający w zarządzie jeden z lokali uŜytkowych w przedmiotowym budynku, 
zakwestionował usytuowanie wiaty przystankowej w nowym miejscu, motywując swoje 
stanowisko tym, iŜ wiata bardzo przeszkadza w funkcjonowaniu Restauracji Chorwackiej. 
Podnosił takŜe kwestię, Ŝe nie uzyskano zgody współwłaścicieli budynku przy ulicy 
Świętojańskiej 51. 
NaleŜy podkreślić, iŜ lokalizacja wiaty nie wymaga uzyskania przez inwestora uzgodnienia 
od właściciela nieruchomości sąsiadującej z nieruchomością drogową, na której wiata ma być 
postawiona.  
Nie kwestionowanym faktem jest równieŜ, Ŝe przedmiotowa wiata przystankowa w Ŝaden 
sposób nie zasłania okien nie tylko ww. restauracji, ale Ŝadnego z lokali uŜytkowych  
w budynku przy ulicy Świętojańskiej 51. Pani* wraz z właścicielami innych lokali 
uŜytkowych, wystosowała do Pana Wiceprezydenta Stępy pismo, z podziękowaniami  
za zrealizowanie postulatu. 
 

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 



 


