
UCHWAŁA NR LV/1141/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 kwietnia 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia FULGURIS z Inowrocławia na działania Prezydenta 
Miasta Katowice.

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 oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257  z późn. zm).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Uznać za bezprzedmiotową skargę Stowarzyszenia FULGURIS z Inowrocławia z dnia 16 stycznia 2018 r. 
w części dotyczącej decyzji Prezydenta Miasta Katowice nr 1044/Z/2015 i nr 1045/Z/2015 z dnia 2 grudnia 
2015 r.

§2. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia FULGURIS 
z Inowrocławia z dnia 16 stycznia 2018 r. w części dotyczącej decyzji Prezydenta Miasta Katowice nr 41/Ś/14 
z dnia 1 sierpnia 2014 r. i nr 326/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r.

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

§4. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§5. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do powiadomienia skarżącego o przekazaniu 
Prezydentowi Miasta Katowice skargi w części dotyczącej decyzji Prezydenta Miasta Katowice nr 41/Ś/14 
z dnia 1 sierpnia 2014 r. i nr 326/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 16 stycznia 2018 r., przekazanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska
w Katowicach przy zawiadomieniu z dnia 6 lutego 2018 r., Stowarzyszenie FULGURIS z Inowrocławia
złożyło skargę na działania Prezydenta Miasta Katowice. Zarzuty formułowane przez Stowarzyszenie
dotyczą wydanych przez Prezydenta Miasta Katowice decyzji administracyjnych w postępowaniach w
sprawach warunków zabudowy oraz środowiskowych uwarunkowań: nr 326/2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. i
nr 41/Ś/14 z dnia 1 sierpnia 2014 r. oraz decyzji nr 1044/Z/2015 r. i nr 1045/Z/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.
zezwalających na wycinkę drzew z rodzaju topola. W ww. piśmie zawarto również postulat uznania za
pomnik przyrody drzew z gatunku topola rosnących przy ul. Nadgórników w Katowicach.

W tym miejscu należy zauważyć, iż decyzje z dnia 2 grudnia 2015 r. nr 1044/Z/2015 r. i nr
1045/Z/2015 stały się nieważne (termin wycinki drzew został ustalony do dnia 28 lutego 2018 r.).
Jednocześnie decyzje te nie zostały wykonane.

Z powyższych względów skargę w tej części należy uznać za bezprzedmiotową.
Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczących decyzji o warunkach zabudowy oraz

środowiskowych uwarunkowaniach podkreślić należy, iż zgodnie z art. 235 ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) skarga w sprawie, w
której wydano decyzje ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za żądanie wznowienia postępowania,
stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub zmiany.

Z ww. powodu Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi w tej części.
Skargę w powyższej części należy zatem przekazać Prezydentowi Miasta Katowice jako organowi

właściwemu do podjęcia działań w tych sprawach.
Rada Miasta przekazuje również Prezydentowi Miasta Katowice wniosek Stowarzyszenia dotyczący

uznania za pomnik przyrody drzew z gatunku topola rosnących przy ul. Nadgórników w Katowicach celem
zajęcia stanowiska w tej kwestii.
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