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Uchwała  nr XXXIII/688/04 

 Rady Miasta Katowice 
 

                                                         z dnia 22 listopada 2004r. 
 

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę
 

 
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. 36 pkt 2 i art. 54 
§2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo postępowania przed sądami administracyjnymi    
( Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. ) 

 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala : 

 
§ 1. Nie uwzględnić ździernika 2004 r. wniesionej  
       bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na uchwałę                      
       Nr XXIX/591/04 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2004 r zmieniająca uchwałę  
       Rady Miejskiej Katowic w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu  
       zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice. 
 
§ 2. Udzielić odpowiedzi na skargę o treści stanowiącej uzasadnienie do niniejszej uchwały                      
       i wnieść o odrzucenie skargi przez Sąd, albo jej nieuwzględnienie i oddalenie. 
 
§ 3. Udzielić pełnomocnictwa do prowadzenia przed sądami administracyjnymi sprawy  
       z wniesionej skargi radcy prawnemu mgr Adamowi Ręce. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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UZASADNIENIE 
 

Uchwała Nr XXIX/591/04 Rady Miasta Katowice z dnia 30 sierpnia 2004 r została 
podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym i może być zaskarżona do sądu administracyjnego 
wyłącznie na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – po uprzednim 
bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Ponieważ skarżący nie dopełnił 
zawartego w tym przepisie  wymogu formalnego, stosownie do postanowienia art. 58 § 1 pkt 
6 w związku z art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia  2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, skarga winna być odrzucona. 

 
ędnieniu również z następujących 

względów merytorycznych. 
 
Zgodnie z interpretacją profesora Zygmunta Niewiadomskiego, sędziego NSA,                     

( „Wspólnota” nr 9/99 str. 23 ) uchwała rady gminy o odstąpieniu od prac planistycznych, 
aczkolwiek dotyczy interesów prawnych właścicieli  działek położonych na obszarze objętym 
zamierzonym planem, interesów tych nie narusza. Nic bowiem nie zmieniono w planie.  
Właściciele działek  pozostają w takiej samej sytuacji prawnej, jak byli wcześniej. Najwyższy 
Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 23 lipca 1998 r. ( II SA/Ka 2144/97)  oddalił skargę na 
uchwałę w przedmiocie odstąpienia od zmiany miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego, zasadnie stojąc na stanowisku, że jeśli określony organ 
jest uprawniony do  podjęcia uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu lub jego 
zmiany, to  jest także właściwy do  zdecydowania o odstąpieniu od rozpoczęcia prac 
planistycznych. Uprawnienie to wynika z przyznanego władztwa planistycznego. 

Rada Miasta Katowice, korzystając z przysługującego jej władztwa planistycznego, 
podjęła w dniu 30 sierpnia 2004 r. uchwałę  Nr  XXIX/591/04  zmieniająca uchwałę Rady 
Miejskiej Katowic w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice. 

Zgodnie  z w/w  uchwałą  obszar obejmujący nieruchomości oznaczone jako  działki 
nr 1296/140, 1295/141, 1294/141  położone  w  dzielnicy  Zarzecze, należące do Pana 

ł  wyłączony  z  granic  opracowywanego  projektu  planu. W związku 
z  przeprowadzoną  analizą  możliwych  skutków  finansowych uchwalenia  planu  / złożenie  
ponad  400  protestów  i  zarzutów  do  ustaleń  projektu planu /  dokonano wyboru  terenów, 
które  były  przedmiotem  zarzutów  a  nie  można  było  ich  uwzględnić  i  mogłyby  stać  się  
przedmiotem  roszczeń  wynikających  z  art. 36  ustawy  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  
przestrzennym. Tereny  te  zostały  wyłączone  z  granic  opracowywania  projektu  planu , 
w tym dział

 
 
Rada Miasta Katowice postanowiła zatem nie uwzględnić skargi a w odpowiedzi na skargę 
wnieść o jej odrzucenie albo nieuwzględnienie i oddalenie. 


