
UCHWAŁA NR XLIX/653/02 
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 

z dnia 13 maja 2002r. 
  
w sprawie załatwienia skargi Pani J       R    - S     na Prezydenta Katowic. 
  
  
  
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz 
U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ w związku z art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm/. 
  
  

Rada Miejska Katowic 
u c h w a l a: 

  
1. Uznać za bezzasadną skargę Pani J    R     – S     dotyczącą nieprawidłowości w 
funkcjonowaniu Urzędu Miasta Katowice w związku z brakiem możliwości swobodnego dysponowania 
przez współwłaścicielkę nieruchomością położoną w leśnym pasie ochronnym w Katowicach – 
Zarzeczu w rejonie ul. Wędkarskiej. 
  
2.Prawne i faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały. 
  
3.Zobowiązac Przewodniczącego Rady Miejskiej Katowic do zawiadomienia wnoszącej skargę i 
Wojewodę Śląskiego o sposobie załatwienia skargi. 
  
4.Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Katowic.  
5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic 

  
  

Wojciech Boroński 
 
 



 
Uzasadnienie 

 W dniu 28.01.2002r. Pani J       R     -S        zam.w Sosnowcu, złożyła skargę do Rady 
Miejskiej Katowic w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Katowice, w związku z 
brakiem możliwości swobodnego dysponowania przez współwłaścicielkę nieruchomością położoną w 
leśnym pasie ochronnym w Katowicach – Zarzeczu w rejonie ul.Wędkarskiej. 
Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic przekazał skargę celem zaopiniowania do Biura Prawnego 
Urzędu Miasta. 
Biuro Prawne opisało przedmiot skargi, proponując jej przekazanie w trybie art.231 Kpa do Wojewody 
Śląskiego jako organu właściwego do rozpatrzenia sprawy. 
W opinii Biura Prawnego z dnia 7.02.2002r. stwierdzono bowiem, iż stronie nie przysługują roszczenia 
przewidziane w art. 72 ustawy z dnia 31.01.1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska. Wobec 
powyższego Przewodniczący Rady Miejskiej Katowic pismem z dnia 12.02.2002r.(nr BRM-0717/19/02) 
przekazał sprawę celem załatwienia do Wojewody Śląskiego. 
Wojewoda Śląski w piśmie z dnia 22.02.2002r. uznał, iż rozpozanie sprawy nie leży w jego gestii i na 
mocy art. 229 pkt 3 Kpa przekazał ją Przewodniczącemu Rady Miejskiej Katowic w celu rozpatrzenia 
na sesji Rady Miejskiej Katowic. 
Skarżąca przesłała kopię skargi również do wiadomości Prezydenta Katowic. 
W związku z powyższym skarga została zarejestrowana w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków w 
Wydziale Organizacyjnym i wystąpiono do Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem oraz Wydziału 
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa tut. Urzędu o przekazanie wyjaśnień dot. prowadzonego 
postępowania. 
Jednocześnie Pani J    R   - S       wnios ła zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
na bezczynność organu I instancji w sprawie wykupu lub zamiany nieruchomości na podstawie art. 84 
ustawy z dnia 31.01.1980r.o ochronie i kształtowaniu środowiska. W związku z powyższym 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze zobowiązało pismem z dnia 1.03.2002r. (nr SKO-OŚ-I-
63/1611/02) Urząd do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Prezydent Katowic złożył je w 
piśmie przesłanym do SKO w dniu 15.03.2002r. (nr OR.VI.AH-0561-14/02). 
 Skargę Pani J     R     - S       rozpatrywała Komisja Główna Rady Miejskiej Katowic. W toku 
postępowania wyjaśniającego ustalono, iż Skarżąca 14.11.2000r. wystąpiła do Urzędu Miasta z 
wnioskiem o zamianę terenów, których jest współwłaścicielką ponieważ przedmiotowych gruntów, 
stanowiących las w pasie ochronnym, nie może wykorzystać zgodnie z zamierzeniami inwestycyjnymi z 
uwagi na istniejący zapis w planie zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. 
W odpowiedzi Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem pismem z 12.01.2001r. (nr 
GGM.III.JG.7222/113/00), poinformował Panią J.R    - S      , iż Miasto nie prowadzi zamian ani 
wykupów nieruchomości, których sposób użytkowania ograniczony jest zapisem planu. 
Skarżąca złożyła zatem ustnie, do protokołu 30.01.2001r. wniosek o zmianę ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla terenu położonego w rejonie 
przedmiotowej nieruchomości.Z uwagi na fakt, iż nieruchomość znajduje się w granicy obszaru 
objętego opracowaniem miejscowego planu zagospo- 
darowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowic, złożony wniosek przekazano do 
rozpatrzenia projektantom. 
W związku z dalszymi interwencjami Pani J.   - S            oraz ze względu na złożoność sprawy, 
do udziału w postępowaniu zaangażowano Biuro Prawne, Wydział Urbanistyki, Architektury i 
Budownictwa, Wydział Działalności Gospodarczej i Przekształceń Własnościowych oraz Wydział 
Zdrowia i Kształtowania Środowiska. Ponadto, w dniach 28.06. i 27.07.2001r. zorganizowano 
spotkania w celu rozstrzygnięcia sprawy, na których postanowiono rozpatrzyć możliwość zmiany 
zapisu w opracowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic 
miasta, by korzystanie w dotychczasowy sposób z ww. nieruchomości przez Skarżącą nie było 
związane z istotnymi ograniczeniami lub utrudnieniami. 
Niezależnie od powyższego Skarżąca była na bieżąco informowana o aktualnym stanie prac nad 
opracowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przez Wydział 
Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, do którego w dniu 13.06.2000r. wpłynął wniosek ww. o 
dokonanie zmiany jego ustaleń dla terenu położonego w rejonie ul.Wędkarskiej. 
Przystępując do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarownia przestrzennego 
południowych dzielnic miasta Katowice przyjęto dla przedmiotowego terenu, co następuje: 
„1/ ustala się przeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku planu Nr 1 symbolem ZL - tereny lasów 
ochronnych o dominującej funkcji bioklimatycznej i rekreacyjnej. 



 2/ w granicach terenów lasów ochronnych ustala się: 
 a/ zakaz zmiany formy użytkowania, 
 b/ dopuszcza się: 
-pozbawienie charakteru ochronnego w trybie wynikającym z przepisów szczególnych 
-prowadzenie urządzeń infrastruktury technicznej, 
-zagospodarowanie turystyczne: pola biwakowe, parkingi leśne przy drogach publicznych, ścieżki 
rowerowe, szlaki turystyczne, ścieżki do jazdy konnej, ścieżki dydaktyczne”.  
  
W chwili obecnej projekt planu przewiduje nadal przeznaczenie całości terenu przedmiotowej 
nieruchomości na lasy ochronne. 
W związku z położeniem działek w zwartym obszarze leśnym, ww. przepisami oraz kierunkami polityki 
przestrzennej uchwalonymi przez Radę Miejską Katowic w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”:„nie ma możliwości przeznaczenia tych działek 
pod zabudowę mieszkaniową”. Natomiast na wniosek współwłaścicieli nieruchomości istnieje 
możliwość wszczęcia procedury pozbawienia funkcji ochronnej lasu. 
  
Ustosunkowując się do wymienionych w skardze zarzutów, Komisja Główna stwierdziła bezzasadność 
skargi Pani J.R  -S         z dnia 28.01.2002r. na brak kompetencji i opieszałość pracowników 
Urzędu Miasta, ponieważ Skarżąca już pierwszym pismem z dnia 12.01.2001r. (nr 
GGM.III.JG.7222/113/00), została poinformowana, iż Miasto aktualnie nie prowadzi zamiany ani 
wykupu nierucho- 
ści, których sposób użytkowania ograniczony jest zapisem planu zagospodarowania przestrzennego. 
W toku badania sprawy ustalono, że Urząd Miasta przyjmując wniosek Pani J.R    - S      o 
zmianę przeznaczenia gruntów w miejscowym planie zagospodarownia przestrzennego południowych 
dzielnic miasta Katowic, na bieżąco informował ją o toczącym się postępowaniu w przedmiotowej 
sprawie, wyjaśniając, iż procedura dot. zmian w planie jest długotrwała i nie została jeszcze 
zakończona (pot- wierdzają to pisma z: 26 czerwca 2000r.oraz 19 lutego,24 kwietnia,10 maja i 6 grud- 
nia 2001r.). 
  
Ustalono także, że Prezydent Katowic rozważa możliwość uchylenia decyzji ustanawiającej na tej 
nieruchomości las ochronny i złagodzenia ograniczeń z tym związanych, poprzez dopuszczenie do 
pozbawienia charakteru ochronnego ww.lasów w trybie wynikającym z przepisów szczególnych. 
Zgodnie z art.16 ustawy o lasach, Wojewoda w drodze decyzji uznaje las za ochronny lub pozbawia go 
tego charakteru na wniosek Prezydenta Katowic, uzgodniony z właścicielem lasu i zaopiniowany przez 
radę gminy. 
Aktualnie podjęto działania w celu dokonania uzgodnienia proponowanego rozwiązania z pozostałymi 
współwłaścicielami nieruchomości, lecz zgody takiej do tej pory nie uzyskano. 
  
Równocześnie Pani J.   R     -S            w trybie art. 37 Kpa zażaliła się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego, a Kolegium wezwało Prezydenta Katowic o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. 
Prezydent Katowic przekazał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego stosowne wyjaśnienia w tej 
sprawie pismami nr: OR VI.AH.0561-14/02 z dnia 15.03.2002r. i 7.05.2002r., powiadamiając o tym 
Skarżącą. 
  
Z uwagi na przytoczone powyżej argumenty Rada Miejska Katowic uznaje skargę Pani J      R   -
S      za bezzasadną, wskazując na możliwość wniesienia zażalenia w trybie skargowym do 
Wojewody Śląskiego, niezależnie od dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania cywilnego 
przed sądem. 
 
 


