
UCHWAŁA NR XXXVII/728/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B  D  Pani W  S  oraz Państwa S  
i B  P  na działania Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 

drzew i krzewów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Uznać za bezzasadną skargę Pani B  D  Pani W  S  oraz Państwa S  
i B  P  z dnia 25 marca 2016 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wydania 
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały.

§3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżących o sposobie 
załatwienia skargi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25 marca 2016 r., uzupełnionym wyjaśnieniami złożonymi do protokołu w dniu 31
sierpnia 2016 r. oraz pismami z dnia 31 sierpnia 2016 r., Pani B D Pani S oraz
Państwo S i B P wnieśli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach
skargę na działania Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i
krzewów z działki o numerze geodezyjnym 3/75 karta mapy 2, położonej przy ul. G 218-218 d i
220-220 d w Katowicach. Skarga została przekazana przy piśmie nr SKO-OŚ/428/588/5279/16/AK z dnia 1
grudnia 2016 r. Radzie Miasta Katowice celem rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż na mocy decyzji nr 531/2009
z dnia 19 czerwca 2009 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach nakazał
Spółdzielni Mieszkaniowej „Górnik” z siedzibą przy ul. Mikołowskiej 125a w Katowicach, wyznaczenie
i utrzymanie drogi pożarowej umożliwiającej dojazd do budynków zlokalizowanych przy ul. G 218
i 220 przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z przepisami § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z
2009 r. nr 124 poz. 1030) droga pożarowa powinna przebiegać wzdłuż dłuższego boku budynku, zaś bliższa
krawędź drogi pożarowej powinna być oddalona od ściany budynku o 5 – 15 m, a pomiędzy tą drogą i
ścianą budynku nie powinny występować stałe elementy zagospodarowania terenu o wysokości
przekraczającej 3 m lub drzewa.

W związku z budową drogi pożarowej Spółdzielnia uzyskała pozwolenie na budowę na mocy
decyzji Prezydenta Miasta Katowice nr 1005/15 z dnia 4 sierpnia 2015 r. Jednocześnie inwestycja jest
zgodna z decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 106/2015 z dnia 9 kwietnia 2015 r. o warunkach
zabudowy, a projekt zagospodarowania terenu został zatwierdzony przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń
przeciwpożarowych, jako zgodny z wymogami ochrony przeciwpożarowej.

Następnie decyzją Prezydenta Miasta Katowice nr 961/Z/2015 z dnia 4 listopada 2015 r. zezwolono
na usunięcie 33 drzew oraz krzewów o łącznej powierzchni 27 m2 z terenu przedmiotowej działki, z czego 2
drzewa i 17 m2 krzewów kwalifikowało się do usunięcia niezależnie od planowanej inwestycji.

Jak ponadto ustalono, usunięte drzewa i krzewy zostaną zastąpione nowymi, poprzez nasadzenie 37
drzew gatunków liściastych oraz 27 m2 krzewów liściastych w terminie do 31 maja 2018 r., zgodnie z
przedłożonym projektem nasadzeń zieleni.

W świetle powyższego skargę należy uznać za bezzasadną.
Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia
skargi w tej samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może
podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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