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Uchwała nr XIV/223/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 20 października  2003 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia ść 

Prezydenta Miasta Katowice. 
  

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 ść 

Prezydenta Miasta Katowice w sprawie szkodliwego oddziaływania na środowisko 
Zakładu Galwanizacyjnego przy ul. Klakusa 7 w Katowicach.   

 
§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- 

żącego 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 
 

ł do Rady Miejskiej Katowic skargę na bezczynność 
Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wyeliminowania szkodliwego oddziaływania na 
środowisko Zakładu Galwanizacyjnego przy ul. Klakusa w Katowicach. 
W szczególności skarżący zarzuca Prezydentowi Miasta Katowice nie wykonanie 
wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek Zamiejscowy w Katowicach z 
siedzibą w Gliwicach z dnia 19.11.1998r., z dnia 28.06.2001r. oraz z dnia 20.01.2003r. 
Szczegółowe postępowanie wyjaśniające w tej sprawie nie potwierdziło zarzutów Pana 

Ustalono co następuje: 
Zakład Galwanizacyjny przy ul.Klakusa 7 w Katowicach został wybudowany na 
podstawie decyzji z dnia 26.03.1981r. nr 12/III/81 o ustaleniu miejsca  
i warunków realizacji inwestycji i z dnia 20.08.1981r. nr 336/81 o udzieleniu pozwolenia 
na budowę. Obiekt ten został oddany do użytku w 1987r.  
W grudniu tego roku inwestor uzyskał studium zanieczyszczenia powietrza,  
w którym zalecono dokonanie kilku zmian technologicznych oraz określono wielkość 
dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń do powietrza. 
Pismem z dnia 29.10.1980 r. skierowanym do Prezydenta Miasta, Dyrektor Wydziału 
Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, powołując się na istniejącą 
korespondencję dotyczącą uciążliwości przedmiotowego zakładu  
i nawiązując do kolejnej interwencji sąsiadującego z tym zakładem Stefana 
Krzyżowskiego, wyraził pogląd, iż decyzja o lokalizacji warsztatu galwanizacyjnego 
podjęta została niezgodnie z celem określonym w obowiązującym miejscowym 
perspektywicznym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, 
co w świetle art.156 § 1 pkt. 2 Kpa czyni ją decyzją wydaną z rażącym naruszeniem 
prawa. 
W dniu 31 grudnia 1990r. Kierownik Referatu Wydziału Urbanistyki, Architektury i 
Nadzoru Budowlanego wydał decyzję, w której nakazał właścicielowi dokonanie zmiany 
sposobu użytkowania Zakładu Galwanizacyjnego zlokalizowanego przy ul. Klakusa 7 w 
Katowicach na taką działalność, która nie powodowałaby uciążliwości /zmniejszenie 
hałasu i zlikwidowanie zanieczyszczeń atmosfery/ dla otaczających go budynków. 
Rozstrzygniecie to zostało utrzymane w mocy decyzją Wojewody Katowickiego, który 
uznał je za prawidłowe i zgodne z prawem i interesem społecznym. Na skutek skargi 
właściciela zakładu, wyrokiem z dnia 16.06.1992r. sygn. Akt/Ka 490/92 Naczelny Sąd 
Administracyjny uchylił decyzje organów administracyjnych obu instancji. Sąd podniósł, 
iż nie ma podstaw prawnych, aby pozbawić skuteczności prawnej decyzji Prezydenta 
Miasta Katowic z dnia 26.03.1981r. o ustaleniu miejsca i warunków realizacji inwestycji. 
Natomiast gdyby wszechstronne badania wykazały, że działalność zakładu, pomimo 
zastosowania środków zabezpieczających, stwarzała stan zagrażający środowisku bądź 
niedopuszczalną uciążliwość z określonych przyczyn, to w rozstrzygnięciu podjętym na 
podstawie art. 46 Prawa budowlanego z 1974r. należałoby skonkretyzować sposób 
zapewniający usunięcie stwierdzonego stanu. 
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pierwszoinstancyjny podjął dalsze czynności w sprawie. W wyniku wydanej opinii 
Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego oraz Wydziału Ekologii Urzędu 
Wojewódzkiego Prezydent Miasta Katowic w dniu 27.02.1995r. umorzył postępowanie w 
sprawie uciążliwości zakładu dla otoczenia uznając, iż stało się ono bezprzedmiotowe. 
Decyzją z dnia 14.06.1995r. Wojewoda uchylił powyższe rozstrzygniecie i przekazał 
sprawę do ponownego rozpatrzenia. Organ odwoławczy wskazał, że wobec wejścia w 
życie rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 
dnia 13.05.1995r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i 
zdrowia ludzi oraz ocen oddziaływania na środowisko, zachodzi konieczność 
sporządzenia nowej oceny oddziaływania przedmiotowego zakładu na środowisko, gdyż 
zalicza się on do obiektów, które mogą pogorszyć stan tego środowiska. 
Po przeprowadzeniu postępowania dowodowego Prezydent Miasta Katowic ponownie 
umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe, lecz decyzją z dnia 24.05.1996r. 
Wojewoda Katowicki uchylił to rozstrzygnięcie wskazując, iż w przedmiotowym zakładzie 
wystąpiła awaria, w następstwie której do środowiska przedostało się 50-70 litrów 
szkodliwych substancji. Według organu odwoławczego okoliczność ta zmusza do 
ponownego rozpatrzenia sprawy. 
W piśmie z dnia 11.07.1996r. Wydział Ekologii Urzędu Wojewódzkiego  
w Katowicach poinformował organ I instancji, że właściciel zakładu zrealizował decyzję z 
dnia 15.04.1996r. w sprawie usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na 
środowisko. Decyzją nr 20/96 z dnia 30.07.1996r. Prezydent Miasta Katowic kolejny raz 
umorzył postępowanie uznając je za bezprzedmiotowe w świetle okoliczności 
przedstawionych w piś łożył odwołanie. Na mocy decyzji 
Wojewody Katowickiego nr Ar.VI/1-10/7351/156/96 została utrzymana decyzja I instancji 
z uwzględnieniem stanowiska o bezprzedmiotowości dalszego postępowania.  
W skardze do Naczelnego Są ł o 
uchylenie zaskarżonej decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem  
z dnia 19.11.1998r. sygn. IISA/Ka 272/97 uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody 
Katowickiego. Podstawą takiego orzeczenia był brak należytego wyjaśnienia przez 
organ właściwy do jej rozpoznania, w kwestii ustalenia stanu faktycznego i odniesienia 
go do obowiązującego prawa materialnego. 
Organ odwoławczy – Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego po 
zapoznaniu się z całością akt i orzeczeniem zawartym w ww. wyroku stwierdził, iż 
wydana w sprawie decyzja została podjęta bez przeprowadzenia dowodów i uchylił ją w 
całości. Wykonując zalecenia Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  przeprowadził 
postępowanie wyjaśniające  oraz uzupełnił materiał dowodowy w sprawie. W wyniku 
podjętych czynności decyzją nr 187/00 z dnia 1.07.2000r. umorzył postępowanie w 
sprawie szkodliwego oddziaływania tego obiektu na środowisko. Decyzję tę utrzymał w 
mocy Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego, po złożeniu skargi przez 
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Następnie Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12.08.2002r. sygn.akt II 
S.A./Ka 2048/00 stwierdził, iż nie ma podstaw prawnych do podważenia decyzji o 
pozwoleniu na budowę warsztatu. Z punktu widzenia przepisów prawa budowlanego nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
Postanowieniem z dnia 1.09.1998r. Prokuratura Rejonowa w Katowicach odmówiła 
wszczęcia postępowania przygotowawczego w sprawie naruszenia przez właściciela 
Zakładu Galwanizacyjnego przepisów prawa dot. zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego. Na powyż żył zażalenie, które 
postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 24.02.1999r. sygn. IV Ko73/99 
zostało utrzymane w mocy. 
Postępowanie w sprawie skażenia środowiska przez Zakład prowadziła również 
Prokuratura Rejonowa Katowice Wschód, która odmówiła wszczęcia dochodzenia. Na tę 
decyzję ł zażalenie. Sąd Rejonowy w Katowicach 
postanowieniem z dnia 19.03.2001r. sygn. III Ko459/00 uchylił postanowienie 
prokuratora i wskazał, iż należy w sprawie powołać biegłego z zakresu ochrony 
środowiska i oceny oddziaływania na środowisko inwestycji i obiektów budowlanych, 
celem ustalenia, czy w okresie ostatnich kilku lat miały miejsce, na skutek działania 
zakładu, przekroczenia dopuszczalnych stężeń w glebie na posesji skarżącego. W dniu 
8 lipca 2002r. postanowieniem sygn. Akt. 4 Ds. 1005/02 Prokuratura Rejonowa 
Katowice-Wschód umorzyła dochodzenie w sprawie spowodowania w okresie od 1988r. 
do sierpnia 2001r. skażenia środowiska przez Zakład Galwanizacyjny usytuowany w 
Katowicach przy ul. Klakusa 7.  
Decyzją z dnia 26.07.1999r. nr ZKS.I.JZ.7635-22/99 Prezydent Katowic nałożył na 
właściciela  zakładu obowiązek usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na 
środowisko i przywrócenia stanu poprzedniego. ł odwołanie od 
decyzji i zażądał całkowitej likwidacji zakładu. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 
Katowicach utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta w rozstrzygnięciu 
wydanym w dniu 18.10.1999r. Nr SKO-OS -I/81/4754/99/TM. 
Korzystając z przymiotu przysługują żył 
przedmiotową decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który po rozpoznaniu 
sprawy w przedmiocie przywrócenia środowiska do stanu właściwego wyrokiem z dnia 
28.06.2001r. sygn.akt II S.A./Ka 1996/99 uchylił wydane dotychczas rozstrzygnięcia i 
uznał, iż sprawa wymaga ponownego rozpatrzenia. Celem wykonania wyroku z 
inicjatywy Miasta Katowice podjęto następujące działania: 
- zorganizowano rozprawę administracyjną ze względu na problem 

jednoznacznego określenia rodzaju odpadu i sposobu postępowania z nim, 
- zawarto ugodę pomiędzy Pań łaścicielami Zakładu w 

sprawie przywrócenia środowiska do stanu właściwego tj. zakresu usunięcia 
zanieczyszczonej gleby z posesji Pań
z terenu Zakładu Galwanizacyjnego, którą uzupełniono o głębokość usunięcia 
gleby określoną na podstawie badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań i 
Kontroli Środowiska Przedsiębiorstwo Państwowe oraz Śląską Wojewódzką Stację 
Sanitarno Epidemiologiczną . 
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Z uwagi na niewyraż  prac na jego 
posesji oraz brak porozumienia, co do sposobu wykonania postanowień wynikających z 
zawartej ugody – nałożone prace zostały wykonane jedynie na terenie galwanizerni. 

ł do Naczelnego Sądu Administracyjnego 
skargę na niewykonanie wyroku z dnia 28.06.2001r. sygn.akt II S.A./KA 1996/99. Po 
rozpoznaniu sprawy w wyroku z dnia 21.03.2003r. sygn. Akt IVSA 2683/02 NSA oddalił 
skargę. W uzasadnieniu wskazano, iż w wypadku wyroku uchylającego decyzję organu 
administracji publicznej nie powstaje po stronie tego organu obowiązek wykonania 
orzeczenia. 
Decyzją Nr 79/I/00 z dnia 16.11.2000r. Prezydent Katowic umorzył postępowanie w 
sprawie ustalenia dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska 
podczas działalności Zakł łał się. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją nr SKO-OS-164/10603/00/TM z dnia 
19.01.2001r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. Powyższe rozstrzygnięcia uchylił 
Naczelny Są
przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego przed hałasem. W wyroku z 
dnia 20 stycznia 2003r. sygn.akt II S.A./Ka 636/01 Sąd orzekł, iż wydanie decyzji 
powinno zostać poprzedzone pomiarami hałasu przenikającego do środowiska i 
porównaniem ich z normami określonymi w obowiązujących w tej materii przepisach 
prawa. W wydanym rozstrzygnięciu zakwestionowano normy dopuszczalnego poziomu 
dźwięku przyjęte dla terenu nieodpowiadającemu badanemu oraz usytuowanie punktów 
pomiarowych. 
Po rozpatrzeniu sprawy przez Naczelny Są
wystąpił do Prezydenta Miasta Katowice o wykonanie niniejszego wyroku. W wyniku 
wznowienia postępowania w sprawie emisji hałasu przenikającego do środowiska z 
Zakładu Galwanizacyjnego wystąpiono do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska z prośbą o udostępnienie protokołu z pomiaru hałasu. W trakcie 
kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 
Katowicach zostały wykonane pomiary poziomów dźwięku przenikającego do 
środowiska, które potwierdziły dotychczasowe ustalenia, że zakład nie stwarza 
uciążliwości akustycznych. 
Z uwagi na powyższe Prezydent Miasta Katowice w dniu 8.08.2003r. wydał decyzję nr 
45/I/03 orzekającą umorzenie postępowania w sprawie ustalenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu przenikającego do środowiska podczas działalności Zakładu 
Galwanizacyjnego przy ul.Klakusa 7 w Katowicach. 
Na podstawie powyżej  przedstawionych ustaleń Komisja Główna jednogłośnie wnosi do 

ą. 
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