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Uchwała nr XIII/203/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 1 września 2003 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pań

Prezydenta Miasta Katowice. 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z 
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) 
 

Rada Miejska Katowic 
u c h w a l a: 

 
§1. Uznać za bezzasadną skargę ń

Prezydenta Miasta Katowice w związku z uniemożliwieniem prowadzenia 
działalności handlowej w obrębie cmentarza przy ul. Murckowskiej. 

 
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie 

zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać  Przewodniczącego Rady Miejskiej Katowic do zawiadomienia Skar- 

żących i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Departament Kontroli, Skarg i 
wniosków, 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 
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UZASADNIENIE 
 

Pismem z dnia 20.06.2003 r. Pań
skargę na Prezydenta Miasta Katowice do Prezesa Rady Ministrów Leszka Milera 
dot. Uniemożliwienia  prowadzenia działalności handlowej przy cmentarzu 
komunalnym na ul. Murckowskiej (brama nr 5 i 6), która zgodnie art. 229 Kpa została 
przekazana w dniu 2 lipca 2003 r. do Rady Miejskiej Katowic z prośbą o rozpatrzenie 
i wyjaśnienie zarzutów. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz kontroli 
dokumentów przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej Katowic 
ustalono, że: 
- Terenami grzebalnymi oraz geodezyjnie ustalonymi przyległościami do obszarów 
bezpośrednio związanymi z cmentarną administracją komunalną zarządza 
Komunalny Zakład Usług Pogrzebowych. Sprawy związane z lokalizacją stanowiska 
handlowego na terenach przyległych do cmentarzy komunalnych w Katowicach leżą 
w kompetencji administratora,  tj. Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych, który 
dopuszcza handel zniczami i materiałami roślinnymi wzdłuż frontowej strony 
ogrodzenia cmentarnego, głównie pomiędzy bramami nr 5 i 6 lecz wyłącznie w 
miejscach i terminach ustalonych. Ze względu na ilość osób zainteresowanych 
handlem przede wszystkim przy w/w bramach Zakład wprowadził formę 
postępowania przetargowo-licytacyjnego dotyczącą wysokości opłat za m2 
powierzchni stanowiska handlowego. Postępowania przetargowe są prowadzone 
przez administratora cmentarza corocznie i przypadają na miesiąc wrzesień. 
Przeprowadzone przez Urząd Miasta jak i Komisję Rewizyjną kontrole zasad 
przeprowadzania przetargów na lokalizację punktów handlowych na terenach 
przycmentarnych oraz stosowanych w tym zakresie procedur nie potwierdziły 
zarzutów podniesionych w skardze. Ustalono, że przetargi przeprowadzone są 
zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 
- Nikt z rodziny Dyrektora  Komunalnego Zakładu Usług Pogrzebowych ani jego 
krewny nie zajmują się handlem przycmentarnym, jak też nie mają żadnych 
powiązań z osobami, które po wygraniu przetargu prowadzą taką działalność. 
- Postępowanie kontrolne nie potwierdziło również wymienionej w skardze wysokości 
wadium. W żadnym przypadku nie wynosiła ona 3000 zł. Jak ustalono kwota wadium 
kształtowała się od 300 do 600 zł. 
- Sprawa podania w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji miejsca  prowadzenia 
działalności gospodarczej została wyjaśniona, gdyż dokonanie takiego wpisu nie 
oznacza nabycia na tej podstawie prawa do lokalizacji i prowadzenia działalności w 
tym miejscu, o czym skarżący zostali powiadomieni.  
 W związku z powyższym przedmiotową skargę uznaje się za bezzasadną  
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