STANOWISKO
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 6 marca 2012 roku
w sprawie zniesienia Sądu Rejonowego w Lubartowie i utworzenia zamiejscowych
wydziałów Sądu Rejonowego Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku.

W związku z planami reorganizacyjnymi zawartymi w projekcie Rozporządzenia
Ministra Sprawiedliwości w sprawie zniesienia niektórych sądów rejonowych, utworzenia
zamiejscowych wydziałów w niektórych sądach rejonowych oraz zmiany rozporządzenia
w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz ustalenia ich
siedzib i obszarów właściwości, Rada Miasta Lubartów wyraża zdecydowany sprzeciw w
związku z projektowanym zniesieniem Sądu Rejonowego w Lubartowie i utworzeniem
wydziałów zamiejscowych Sądu Rejonowego Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku.
Kierując się potrzebami i dobrem lokalnej wspólnoty samorządowej uważamy, że
planowane zniesienie Sądu Rejonowego i utworzenie w jego miejsce Wydziałów
Zamiejscowych Sądu Rejonowego Lublin - Wschód z siedzibą w Świdniku nie uwzględnia
lokalnych uwarunkowań
społecznych,
gospodarczych
i komunikacyjnych.
Jesteśmy
przeciwni przenoszeniu kosztów zmian w strukturze sądownictwa na pojedynczych obywateli
i podmioty gospodarcze. Proponowane zmiany nie poprawią, w naszej ocenie, sprawności
organizacyjnej w zakresie rozpoznania spraw, dostępu do dokumentacji procesowej, Prezesa
Sądu i uzyskania informacji. Mieszkańcy będą obciążeni kosztami związanymi z uciążliwym
dojazdem do Świdnika, z którym Lubartów nie ma bezpośredniego
połączenia
komunikacyjnego.
Sąd Rejonowy w Lubartowie pełni ważną rolę instytucji wymiaru sprawiedliwości,
sprawnej i dostępnej dla lokalnej społeczności. Zniesienie Sądu Rejonowego w Lubartowie
odbierane jest przez mieszkańców jako degradacja Lubartowa, powiększająca i tak wysoki
stopień zagrożenia bezpieczeństwa społecznego w mieście i osłabiająca rangę miasta
powiatowego o niemalże 470-letniej tradycji.
Rada Miasta Lubartów wskazuje na potrzebę rozważenia innej formuły zmian
organizacyjnych, polegającej na objęciu właściwością Sądu Rejonowego w Lubartowie gmin,
które w nieodległej przeszłości pozostawały w jego jurysdykcji . Rozważenie wskazanej
zmiany organizacyjnej pozwoli na zwiększenie efektywności pracy, przy jednoczesnym
zapewnieniu potrzeb lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie dostępu mieszkańców
Miasta do instytucji wymiaru sprawiedliwości.
Rada Miasta uważa, że przedstawione powyżej okoliczności z uwzględnieniem
wskazanej formuły zmian organizacyjnych w pełni uzasadniają pozostawienie
Sądu Rejonowego w Lubartowie.
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