
z dnia 14 lipca 2003r. w sprawie rozpatrzenia skargi H  i  R   D
      wyrai R    D

stwa H  

 na w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi H i R   D

     Uchwała nr XIII/198/03 
     Rady Miejskiej Katowic 
 
     z dnia 1 września 2003 r.  
 

działalność Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej          
w Katowicach. 
 
 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. zmianami) 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 
        uchwala : 
 
§1.Podtrzymać stanowisko uznające za bezzasadną skargę Pań

żone uchwałą nr XII / 185 /03 Rady Miejskiej Katowic  

na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach  
i Prezydenta Miasta Katowice 

         
§2.Prawne i faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie 

zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3.Zobowiązać 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 
 
         Jerzy  Forajter 



    za stwa D

      zawierastwa H R D

           dotyczstwa D

        wezwali Radstwo H i R  D

 
     UZASADNIENIE     
    

Pismem z dnia 24.07.2003r. pań ę 
Miejską Katowic do usunięcia naruszenia ich interesu prawnego. Pismo dotyczy w 
szczególności nieprawidłowego pomiaru powierzchni użytkowej mieszkania 
zajmowanego przez skarżących. 
Uchwałą nr XII/185/03 Rada Miejska Katowic w dniu 14.07.2003r. uznała za 
bezzasadne m. in. zarzuty Pań ące nieprawidłowości pomiaru 
powierzchni użytkowej zajmowanego przez nich mieszkania. 
Przepis art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001r., nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stanowi, że każdy, czyj interes prawny został 
naruszony uchwałą podjętą przez organ stanowiący w sprawie z zakresu 
administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia 
– zaskarżyć uchwałę do NSA. 
Legitymacja skargowa w powołanym wyżej przepisie opiera się na subiektywnym 
przekonaniu danej osoby, iż jej interes prawny został naruszony. Naruszenie interesu 
prawnego, o jakim mowa w art. 101 ustawy o samorządzie gminnym, to takie 
naruszenie subiektywnie pojmowanego przez skarżącego jego interesu, które polega 
na nieprzestrzeganiu przez organ norm prawnych powszechnie obowiązujących 
(wyrok NSA z dnia 09.06.1995r., IV SA 346/93). 
Ponadto zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przedmiotem 
zaskarżenia (po uprzednim wezwaniu do usunięcia naruszenia) są uchwały organu 
gminy z zakresu administracji publicznej. 
Skarga Pań ła zarzuty wobec Dyrektora KZGM i 
Prezydenta Miasta Katowice w związku z kwestionowanym pomiarem mieszkania i 
brakiem odpowiedzi na kierowane przez skarżących pisma, a nie na 
nieprzestrzegania przez Radę Miejską Katowic norm prawnych powszechnie 
obowiązujących. Rozpatrywana była w trybie skargowym zgodnie z art. 229 pkt 3 
kpa. 
Przyjmując szeroką interpretację pojęcia „uchwały z zakresu administracji 
publicznej”, biorąc pod uwagę jej przedmiot nie uznaje się skargi Pań
mającą charakter naruszenia uchwałą przepisu z zakresu administracji publicznej. 
W związku z powyższym, biorąc pod uwagę skargowy charakter uchwały Rada 
Miejska Katowic, korzystając z przepisu art. 239 kpa, ponownie uznaje skargę za 
bezzasadną. Skarga bowiem została uznana za bezzasadną Uchwałą Rady Miejskiej 
Katowic Nr XII/185/03 z dnia 14.07.2003r. a jej bezzasadność wykazano w 
uzasadnieniu do tej uchwały, zaś skarżący ponowili skargę bez wskazania nowych 
okoliczności. Zatem Rada Miejska Katowic ponowną uchwałą podtrzymuje 
poprzednie stanowisko. 
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