
     n Pani W

  na dziaej skargi Pani W

Uchwała nr  XLI/861/05 
Rady Miasta Katowice 

 
       z dnia  30 maja 2005r. 

 
w sprawie rozpatrzenia ponown  Ł łalność 
Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 
 
  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku  
z art. 229 pkt 3, art. 231 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§1.      Uznać Radę Miasta Katowice jako organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi w 

części dotyczącej rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania. 
           §2.   Podtrzymać stanowisko zawarte w uchwale Nr XXXVI/761/05 z dnia 31  

stycznia 2005r. uznające za  bezzasadną skargę Ł a 
działalność Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach.   

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

zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
 §4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 
 

 §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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ieg        w Katowic

   dotyczskargi Pani W 

       z dW kolejnej skardze Pani W  

      dPani W 

     UZASADNIENIE 
 
 

Ł nia 15 września 2004r. złożyła skargę do Prezydenta Miasta 
Katowice w sprawie odcięcia instalacji elektrycznej w piwnicy oraz wymiany stolarki 
okiennej w mieszkaniu skarżącej. Ww. skarga została w trybie art. 232 § 2 Kodeksu 
Postępowania Administracyjnego  przekazana celem rozpatrzenia do Dyrektora 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. Skarżącej 
udzielono odpowiedzi pismem z dnia 29 września 2004 r. L.dz.NK/OŁ7111/185/04 . 

 
Ł nia 26 października 2004 r. skierowanej 

do Rady Miasta Katowice  ponowiła zarzuty. 
Po jej rozpatrzeniu Rada Miasta Katowice uchwałą Nr XXXVI/761/05 z dnia 31 
stycznia 2005r. uznała zarzuty  zawarte w niej za bezzasadne . 
Pismem z dnia 11 lutego 2005r. skierowanym do Rady Miasta Katowice skarżąca 
zwróciła się o : 

1. uzupełnienie ww. uchwały w kwestii: 
- rozstrzygnięcia w sprawie partycypowania przez Administrację w kosztach 

zwiększonego zużycia poboru ciepła spowodowanego nieszczelnością okien i 
nie wykonania ich wymiany, 

- rozstrzygnięcia kwestii braku środków finansowych na wymianę trzech okien w 
lokalu zajmowanym przez skarżącą, przy dokonaniu w tym czasie wymiany 
wszystkich okien na klatkach schodowych w budynkach przy ul. 
Czerwińskiego , 

- pouczenia o możliwości, sposobie i terminie zaskarżenia przedmiotowej 
uchwały 

2. wyjaśnienie wątpliwości co do treści ww. uchwały odnośnie aktualności 
zobowiązania Dyrektora KZGM do realizacji w 2005r. wymiany okien w lokalu 
mieszkalnym zajmowanym przez skarżącą. 
Ponadto zarzuciła sprzeczność treści punktów 3 i 4 uzasadnienia uchwały 
Rady Miasta Katowice Nr XXXVI/761/05 z dnia 31 stycznia 2005r 

 
1. Sprawa partycypacji KZGM w Katowicach w  kosztach zwiększonego zużycia 

poboru ciepła spowodowanego nieszczelnością okien i nie dokonania ich 
wymiany stanowi roszczenie cywilno-prawne wynikające z umowy najmu 
lokalu mieszkalnego. Organem właściwym do jego rozpatrzenia - zgodnie z 
art. 2 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks  postępowania 
cywilnego /Dz.U. nr 43,poz.296 z późn. zm./-  jest sąd  powszechny. 
Wobec powyższego Rada Miasta Katowice nie jest właściwa do załatwienia 

Ł ącej partycypowania przez KZGM w 
kosztach zwiększonego zużycia poboru ciepła i zgodnie z przepisem art. 231 
Kpa zwraca w tym zakresie skargę, uznając się organem niewłaściwym do jej 
rozpatrzenia. 
 

   2. Podtrzymuje stanowisko zawarte w uchwale nr XXXVI/761/05 z dnia 31 stycznia  
2005r. odnośnie  kwestii braku środków finansowych na wymianę trzech okien 
w lokalu zajmowanym przez skarżącą w sytuacji dokonania wymiany okien na 
klatce schodowej w budynku przy ul. Czerwińskiego 5, bowiem: 
Właścicielem lokalu mieszkalnego przy ul. Czerwińsk ach i 
jego elementów jest  gmina. Natomiast właścicielem stolarki okiennej na klatce 
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skiego  w 

schodowej będącej częścią wspólną ww. nieruchomości jest wspólnota 
mieszkaniowa i z jej środków  była dokonywana wymiana okien na klatkach 
schodowych. Wobec powyższego brak jest możliwości do łączenia tych źródeł 
finansowania. 
 

3.  Wyjaśnia się również, iż zobowiązanie Dyrektora KZGM w Katowicach 
przytoczone w uzasadnieniu do uchwały Nr XXXVI/761/05 z dnia 31.01.2005r  
do wykonania stolarki okiennej w lokalu mieszkalnym skarżącej w 2005r. 
pozostaje aktualne. 

 
4.    Podtrzymuje się stanowisko zawarte w punktach 3 i 4 uzasadnienia do uchwały 

nr XXXVI/761/05 z dnia 31 stycznia   2005r.  Przedstawione informacje nie 
pozostają ze sobą w sprzeczności, a wyjaśnienia administracji o niedokonaniu 
odcięcia instalacji elektrycznej do piwnicy użytkowanej przez skarżącą przez 
pracowników administracji  pozostają aktualne. 
Należy zwrócić bowiem uwagę, że w budynku przy ul. Czerwiń
Katowicach znajduje się 9 mieszkań i  niektórzy z najemców indywidualnie 
wykonywali nowe podłączenie do zajmowanych piwnic.  
Ponadto wyjaśnia się, iż instalacja elektryczna w boksie piwnicznym wykonana 
przez użytkownika piwnicy we własnym zakresie i na własny koszt stanowi jego 
własność. Zatem jej naprawa, konserwacja i wymiana należy do obowiązków 
użytkownika piwnicy. 
W takiej sytuacji obowiązkiem wynajmującego, tj. KZGM w Katowicach, jest 
jedynie sprawdzenie /w ramach prowadzonych przeglądów okresowych/ czy 
instalacja elektryczna  spełnia wymogi określone w Prawie budowlanym.  
Natomiast gdyby instalacja w boksach piwnicznych stanowiła część 
wyposażenia budynku i została przejęta na własność przez KZGM jej naprawa, 
konserwacja i wymiana obciążałaby administrację budynku. 
 

5.  Na uchwałę Rady Miasta Katowice nr XXXVI/761/05 z dnia 31.01.05r. nie    
przysługuje skarga  do sądu administracyjnego. W świetle bowiem utrwalonego 
orzecznictwa ( por. postanowienie z NSA z dnia 09.12.1999r. sygn. akt III SAB 
7/99, ONSA 2001/1/27, niepublikowane postanowienia NSA z dnia 
06.10.2003r.,sygn. II S.A./Ka 1735/03, z dnia 12.11.2001r. ,sygn. II S.A./Ka 
2942/01, z dnia 23.07.2001r. sygn. II SAB 213/00 z dnia 12.04.2001r. sygn. I 
SA2668/00, z dnia18.02.1997r. syg. III SAB 1/97 i Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach z dnia 10.02.2004r., sygn. II S.A./Ka 3294/03, z 
dnia 19.04.2004r., sygn. IV SA/GI 170/04) postępowanie skargowe regulowane 
działem VIII Kodeksu postępowania administracyjnego nie podlega kognicji 
sądu administracyjnego. 

 
Skarżąca w przedmiotowej skardze nie wskazuje na okoliczności, które mogłyby mieć 
wpływ na zmianę stanowiska Rady. Przytoczone okoliczności były już przedmiotem 
badania i zostały rozpatrzone. W tej sytuacji, zgodnie z art. 239 § 1 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, Rada Miasta Katowice podtrzymuje stanowisko  
zawarte w uchwale Nr XXXVI/761/05 z dnia 31.01.2005r.    
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