
UCHWAŁA NR L/1042/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy T w  K  na działania Prezydenta 
i Wiceprezydentów Miasta Katowice oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w  Katowicach 
w zakresie  nienależytego wykonywania obowiązków oraz przewlekłego załatwiania sprawy wykonania 

remontu ulicy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                        
z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 229 pkt 3, art. 231 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Rada Miasta Katowice
Uchwala:

§1. Uznać za bezzasadną skargę mieszkańców ulicy T w K, reprezentowanych przez 
adwokata Magdalenę Braun, z dnia 16 października 2017 r. na działania Prezydenta Miasta Katowice 
polegające na nienależytym wykonywaniu obowiązków oraz przewlekłym załatwianiu sprawy wykonania 
remontu ww. ulicy. 

§2. Uznać za bezzasadną skargę mieszkańców ulicy T w K, reprezentowanych przez 
adwokata Magdalenę Braun, z dnia 16 października 2017 r. na działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic 
i Mostów w Katowicach polegające na nienależytym wykonywaniu obowiązków oraz przewlekłym załatwianiu 
sprawy wykonania remontu ww. ulicy.

§3. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy 
Tymiankowej w Katowicach, reprezentowanych przez adwokata Magdalenę Braun, z dnia 16 października 
2017 r. w części dotyczącej Wiceprezydentów Miasta Katowice polegające na nienależytym wykonywaniu 
obowiązków oraz przewlekłym załatwianiu sprawy wykonania remontu ww. ulicy.

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

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

§6. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do przekazania skargi Prezydentowi Miasta Katowice 
celem jej załatwienia zgodnie z właściwością w części dotyczącej Wiceprezydentów Miasta Katowice.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2017 r. mieszkańcy ulicy T w K, reprezentowani
przez adwokat Magdalenę Braun, wnieśli skargę na działania Prezydenta i Wiceprezydentów Miasta
Katowice oraz Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach, dotyczące nienależytego
wykonywania obowiązków oraz przewlekłe załatwianie sprawy przeprowadzenia remontu ww. ulicy.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż ulica T została
zakwalifikowana do kategorii dróg gminnych oraz lokalnych miejskich uchwałą nr XX/161/87
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Katowicach z dnia 31 marca 1987 r.

Należy zauważyć, że uchwała Nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dnia 31 stycznia 2005 r.,
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice,
zakłada w rejonie ul. Tymiankowej drogę „KL" klasy lokalnej szerokości 12 m.

Przedmiotowa ulica położona jest na gruntach stanowiących własność Miasta Katowice jak i
Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Jej szerokość w liniach rozgraniczających nie odpowiada
zarówno wymogom ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak i wytycznym zawartym
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 2016 poz. 124), co
uniemożliwia dokonanie jej remontu.

Podkreślenia wymaga, iż remont ul. T wiąże się z pozyskaniem gruntów pod jej
docelowe urządzenie od Lasów Państwowych, co ma charakter zadania inwestycyjnego. Bardzo duże
potrzeby remontowe na innych drogach na terenie Miasta spowodowały, że ww. zadanie nie zostało ujęte w
aktualnych planach inwestycyjnych.

Zarazem zauważa się, że Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach doraźnie przeprowadza
cząstkowe naprawy ulicy, poprzez utwardzanie ich frezem asfaltowym. Powyższe prace były zrealizowane
ostatnio w marcu, maju i wrześniu bieżącego roku.

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 2017 r. poz. 1257) 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.

Odnosząc się do zarzutów dotyczących Wiceprezydentów Miasta Katowice zauważyć należy, że
Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi w tej części.

Zgodnie bowiem z art. 229 pkt 3 K.p.a. rada gminy rozpatruje skargi dotyczące zadań i działalności
wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem
spraw określonych w pkt. 2 tego przepisu.

Nie rozpatruje zatem skarg na Wiceprezydentów.
Z ww. względów skargę należy przekazać Prezydentowi Miasta Katowice jako organowi

właściwemu do rozpatrzenia skargi na Wiceprezydentów Miasta Katowice.
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