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Uchwała nr XIV/220/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 20 października  2003 r. 

 
łania Urzędu 

Miasta w Katowicach. 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
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 ącą nieprawidłowości 

i nieskutecznych działań Urzędu Miejskiego w Katowicach w zakresie legalności 
działania bazy przeładunkowo – transportowej firmy „Czar-Trans” w Katowicach przy 
ul. Nad Stawem.  

 
§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- 

żącą oraz 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 
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Uzasadnienie 
 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy pismach z 4 i 20 
sierpnia 2003r. przesłał do Rady Miejskiej w Katowicach, celem rozpatrzenia wg. 

Śląskiego (są 
to pisma z 28 lipca i 7 sierpnia br.). 
W skargach wyliczone są zarzuty dotyczące nieprawidłowości  
i nieskuteczności działań Urzędu Miejskiego w Katowicach w zakresie legalności 
działania bazy przeładunkowo - transportowej  firmy „Czar-Trans” w Katowicach – 
Janowie przy ul. Nad Stawem. 

ły wnikliwie zbadane przez Referat Kontroli Wydziału 
Organizacyjnego Urzędu Miasta a następnie omówione na posiedzeniu Komisji Rozwoju 
Miasta Rady Miejskiej. 
Na podstawie akt sprawy ustalono, iż
jednostka organizacyjna miasta jaką jest Straż Miejska niezwłocznie przeprowadziła 
kontrolę terenu i firmy. Komendant Straży Miejskiej po stwierdzeniu nieprawidłowości 
dotyczących umowy dzierżawy powiadomił o tym fakcie tut. Urząd. 
Właściwe Wydziały Urzędu tj. Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa, Wydział 
Zdrowia i Kształtowania Środowiska, Wydział Komunikacji, Wydział Rozwoju Miasta na 
wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem przystąpiły do rozeznania kwestii 
lokalizacji firmy i opracowywania stosownej opinii. 
Przeznaczenie terenu na składowisko węgla, miału oraz bazę dla ciężkiego sprzętu 
transportowego zostało zaopiniowane negatywnie. 
Postępowanie w zakresie nielegalnego zajęcia terenu stanowiącego własność Miasta 
Katowice przez firmę „Czar-Trans” prowadzone jest w oparciu o przepisy Kodeksu 
Cywilnego, w związku z tym nie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej zgodnie z 
Kpa. 
Pismem z dnia 24 marca 2003r. Urząd Miasta Katowice nakazał właścicielowi firmy 
wstrzymanie wszelkiej działalności w przedmiotowym terenie. 
Na posiedzeniu Prezydenta Miasta w dniu 18 kwietnia 2003r. podjęto decyzje o nie 
wyrażaniu zgody na dzierżawę lub sprzedaż nieruchomości na której prowadzona jest 
działalność. 
O stopniu zaawansowania działań zmierzających do likwidacji działalności Firmy 
skarżąca była informowana przez tut. Urząd. 
Obowiązujące przepisy ustawy Prawo działalności gospodarczej, które regulują kwestie 
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej jednoznacznie określają rolę 
gminy i sprowadzają się do rejestracji działalności gospodarczej. 
Zacytowane przez Panią  artykuły w/w ustawy nie mogą być 
zastosowane z niżej wymienionych powodów: 
Art.64, w którym ustawodawca dopuszcza wstrzymanie wykonania działalności 
gospodarczej (tylko do 3 dni) może być zastosowany gdy wyspecjalizowany organ 
stwierdzi, iż działalność wykonywana jest w sposób stwarzający zagrożenie życia, 
zdrowia ludzkiego, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w znacznych 
rozmiarach lub naruszenia środowiska. 
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Art.88c określa przypadki, w których odmawia się wpisu do ewidencji przedsiębiorców. 
Żaden z wymienionych enumeratywnie przypadków nie miał w przedmiotowej sytuacji 
miejsca. 
Art.88e wymienia przypadki, w których wpis do ewidencji przedsiębiorców podlega 
wykreśleniu. Na dzień dzisiejszy nie ma podstaw do wykreślenia  
z ewidencji zaświadczenia wydanego właścicielowi firmy „Czar-Trans”. 
W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż Miejski Zarząd Ulic i Mostów nie 
wyraził zgody na poruszanie się pojazdów ponad 5 ton ulicą Nad Stawem. Dokonane 
przez MZUiM wizje potwierdziły słuszność skarg mieszkańców na uciążliwości bazy. Na 
spotkaniu w dniu 7 kwietnia 2003r. z przedstawicielami firmy, MZUiM określił warunki, 
od których spełnienia zależało dalsze funkcjonowanie bazy. Niemniej w związku z 
decyzją Urzędu nakazującą zaprzestanie prowadzenia działalności przez firmę „Czar-
Trans” MZUiM odstąpił od zlecenia opracowania dokumentacji na wzmocnienie 
nawierzchni dróg dojazdowych oraz realizacji pozostałych ustaleń wynikających z 
notatki ze spotkania w dniu 7 kwietnia 2003r. 
Ponieważ firma „Czar-Trans” działa na terenie Nad Stawem bez żadnych pozwoleń 
budowlanych a jej funkcjonowanie jest niezgodne z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Urząd Miasta negatywnie rozpatrzył wniosek o 
wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na lokalizację firmy. 
Ponadto mając na uwadze zapisy planu zagospodarowania przestrzennego oraz 
sposób zagospodarowania terenu Urząd Miasta nie wyraża zgody na jego dzierżawę ani 
sprzedaż na cele transportowo-składowe. Podjęte zostały starania mające na celu 
wskazanie Firmie innej lokalizacji. 
Z uwagi na fakt, iż działania te nie przyniosły rezultatów, dnia 12 września 2003r. Miasto 
Katowice wystąpiło do Sądu Okręgowego w Katowicach z pozwem o wydanie 
nieruchomości. 

 Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach. 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Decyzją nr 340/03 z 18 sierpnia 2003r. 
umorzył postępowanie w sprawie zabudowań zlokalizowanych na posesji przy ul. Nad 
Stawem 10, w których prowadzona jest działalność gospodarcza firmy „Czar-Trans” 
ponieważ obiekty te od 1990r. do chwili obecnej nie były rozbudowywane, 
przebudowywane i nie nastąpiła zmiana ich sposobu użytkowania.  
„Komisja Rozwoju Miasta na posiedzeniu w dniu 16 września 2003r., po zapoznaniu się 
ze sprawą ąd Miasta Katowice, jak również 
stanowiskiem zespołu po dokonanej wizji lokalnej, postanowiła w głosowaniu 
jednomyślnym – 9 głosów za – uznać skargę za bezzasadną”. 
(wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta w dniu 16.09.2003r.). 
Komisja Główna po przeanalizowaniu dokumentów i szczegółowym omówieniu sprawy 
jednogłośnie wnosi do Rady Miejskiej Katowic o uznanie  zarzutów zawartych w 

ących 
nieprawidłowości i nieskuteczności działań Urzędu Miejskiego w Katowicach w zakresie 
legalności działania firmy „Czar -Trans” w Katowicach przy ul. Nad Stawem za 
nieuzasadnione. 
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