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Uchwała nr XIV/229/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 20 października  2003 r. 

 

na Dyrektora KZGM 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 zasadną skargę

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w części dotyczącej przyczyn 
powstania zagrzybienia mieszkania. 

 
§2. Uznać za bezzasadne pozostałe zarzuty skargi.  
 
§3. Argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 

niniejszej uchwały. 
 
§4.Zobowiązać  Przewodniczącego Rady Miejskiej Katowic do zawiadomienia 

Skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
 
§5. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Katowic. 
 
§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 

        Przewodniczący 
            Rady Miejskiej Katowic 
 
 
        Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 
 

ł do Prezydenta Miasta Katowice 
skargę na Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 
Skarżący zarzucił KZGM, że nie wykonując niezbędnych remontów budynków, 
przyczynił się do powstania zagrzybienia mieszkania. 
Ponadto zdaniem skarżącego KZGM  nieczytelnie rozlicza koszty centralnego 
ogrzewania i nie wyjaśnia należycie innych składników czynszu. 
Prezydent Miasta, po zapoznaniu się ze sprawą, przy piśmie z 13 czerwca 2003r. 
przekazał skargę celem rozpatrzenia do Rady Miejskiej Katowic. 
Komisja Główna na posiedzeniu w dniu 8 lipca 2003r., po przeanalizowaniu skargi 
postanowiła zwrócić się do Prezydenta Miasta Katowice o zlecenie wykonania 
ekspertyzy budowlanej w celu ustalenia przyczyn powstania zagrzybienia 
mieszkania. 
Wykonana w sierpniu 2003r. ekspertyza mykologiczna potwierdziła, że głównymi 
przyczynami zagrzybienia mieszkania było przemarzanie ścian zewnętrznych oraz 
nieszczelności dachu. 
Komisja Główna na posiedzeniu w dniu 16 października br. postanowiła wnieść do 
Rady Miejskiej Katowic o uznanie  za uzasadnioną skargę
KZGM w Katowicach w części dotyczącej przyczyn powstania zagrzybienia 
mieszkania.  
Pozostałe zarzuty skargi dotyczące rozliczenia kosztów c.o. oraz opłaty za 
zamontowanie podzielników ciepła zostały wyjaśnione skarżącemu przez KZGM 
pismem z dnia 29 maja 2003r. 

ł uwag do tych wyjaśnień i zobowiązał się do 
zapłacenia za zamontowane podzielniki ciepła. 
Komisja Główna uznała więc tę część
nieuzasadnione. 
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