
       na   Prezydenta  Miasta   – W  Pani  U             M

 
Uchwała  nr  LXV/1582/06 

Rady  Miasta  Katowice 
 

z  dnia  28 września 2006r. 
 

w   sprawie  rozpatrzenia  skargi   Pani  U   M  – W    na   Prezydenta  
Miasta  Katowice   w  związku   z   brakiem   odpowiedzi   na   pismo   z  dnia  16 czerwca 
2006 r.  dotyczące   uciążliwości   związanych  z  funkcjonowaniem  Oczyszczalni   
„Panewniki”.    

 
 
 
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.  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   Miasta   Katowice 
uchwala: 

 
 
 
§ 1.  Uznać  za  zasadną  skargę

Katowice   w  związku  brakiem   odpowiedzi   na  jej   pismo  z  dnia  16 czerwca 2006 r.  
dotyczące   uciążliwości   związanych  z  funkcjonowaniem  Oczyszczalni   „Panewniki”. 

 
§ 2.  Faktyczne  i  prawne  argumenty    decydujące   o  zajętym   stanowisku    w   sprawie     
        zawiera  uzasadnienie    do   niniejszej    uchwały. 
 
§ 3.  Zobowiązać     Przewodniczącego    Rady     Miasta    Katowice    do     zawiadomienia     
        skarżącej    o    sposobie   załatwienia    skargi. 
 
§ 4.  Uchwała   wchodzi   w   życie    z    dniem    podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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UZASADNIENIE 

 
 pismem z dnia 16 czerwca 2006 r., skierowanym do Prezydenta Miasta 
Katowice, wniosła o podjęcie działań mających na celu likwidację uciążliwości związanych  z funkcjonowaniem 
Oczyszczalni „Panewniki” (wpływ pisma do Urzędu Miasta dnia 19 czerwca 2006 r.). Ww. pismo skierowano do Wydziału 
Rozwoju Miasta celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.  

 Należy podkreślić, że sprawa uciążliwości zapachowej oczyszczalni Panewniki ma bardzo złożony charakter i 
wymagała oraz nadal wymaga szczegółowych analiz. Oczyszczalnia mimo, że jest własnością Miasta, eksploatowana 
jest przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów  i Kanalizacji (RPWiK) i to eksploatator odpowiadać powinien za 
prawidłowy przebieg procesów technologicznych związanych z oczyszczaniem ścieków. Z uwagi jednak na interwencje  
mieszkańców, związane z uciążliwością jaką stwarzać zaczęła oczyszczalnia (szczególnie w miesiącach, w których 
wystąpiły bardzo wysokie temperatury powietrza) oraz iż  nikt nie prowadził poważnych analiz przyczyn ich powstawania 
pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta podjęli próbę określenia przyczyn i możliwości ich usunięcia. 
 Według analizy przyczyny powstawania nieprzyjemnych zapachów były spowodowane przede wszystkim 
niewielkimi uchybieniami przy przeładunku osadów, co przy istotnie niedotlenionym osadzie i wysokiej temperaturze 
zewnętrznej sprzyja fermentacji. Za utylizację osadu odpowiada firma specjalistyczna, z którą RPWiK Katowice posiada 
jedynie umowę i nie ma bezpośredniego wpływu nawet na sposób jego transportu. Niestety prawdopodobnie na tym polu 
nastąpiły poważne nieprawidłowości eksploatacyjne. 
Dla ostatecznego usunięcia przyczyn powstawania uciążliwych zapachów, oprócz poprawy organizacji transportu i 
magazynowania, niezbędne jest doinwestowanie oczyszczalni poprzez pełne uruchomienie drugiej nitki technologicznej.  
 Mimo, że inwestycja pod nazwą „Master Plan - Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice” w 
zakresie projektowania oczyszczalni, była już wprowadzona  do planów inwestycyjnych, ponownie dokonano analizy 
zasadności wcześniejszego remontu lub wykonania docelowej inwestycji. Koszt zhermetyzowania procesu 
technologicznego (zabudowa lokalnych zadaszeń) okazał się bardzo wysoki a jego wpływ na ograniczenie zapachowe 
niejednoznaczny. Poza tym planowana modernizacja na pewno zniszczyłaby doraźne zabezpieczenia.  Z uwagi na brak, 
w chwili obecnej, procedury postępowania w Ministerstwie Środowiska dotyczącej składania wniosków o dofinansowanie 
z funduszy Unii Europejskiej, przyspieszenie  byłoby możliwe jedynie gdyby cała inwestycja została sfinansowana 
wyłącznie ze środków budżetu Miasta.  
 Mając na uwadze, że gmina Katowice znalazła się wśród gmin (liczba mieszkańców  > 100 000) ujętych w 
priorytecie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków, czyli dofinansowanie do modernizacji będzie dalece 
prawdopodobne, byłoby nieekonomiczne wyłączyć oczyszczalnię Panewniki z projektu tzw. Master Planu na który 
planowane jest wystąpienie o dotację z funduszu spójności UE. Wydział Rozwoju Miasta został zobowiązany do takiego 
przygotowania  prac inwestycyjnych aby była możliwość pozyskania na ten cel innych środków zewnętrznych, a 
inwestycja była prowadzona z jak najszybszym uzyskaniem efektów.  
 Wszystkie te konsultacje oraz analizy przeprowadzane wyłącznie przez Wydział Rozwoju Miasta, były powodem 
wysłania odpowiedzi do Pani  - W iero dnia 30 sierpnia 2006 r. 
 Należy ponadto zauważyć, iż Wydział Rozwoju Miasta nie prowadzi merytorycznego nadzoru działalności 
RPWiK, ani nie jest powołany do analizowania technicznych przyczyn nieprawidłowości występujących przy eksploatacji 
powierzonych na zewnątrz urządzeń a jedynie powinien dokonywać oceny zasadności prowadzenia zadań 
inwestycyjnych.  

 Niezależnie od powyższej argumentacji na podstawie art 35 Kpa załatwienie sprawy wymagającej 
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej 
– nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. W przypadku nie załatwienia sprawy w 
terminie na podstawie art. 36 Kpa organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny 
zwłoki   i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.  

 W niniejszej sprawie odpowiedź do skarżącej wysłano w dniu 30 sierpnia 2006 r. nie informując jej wcześniej o 
przyczynach zwłoki i nowym terminie załatwienia sprawy. 

 Z uwagi na powyższe skargę uznaje się za zasadną. Jednocześnie podjęto działania mające na celu 
wyeliminowanie podobnych przypadków w przyszłości. 

 

Przewodniczący 
Rady  Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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