
   z dnia 15 lipca 2006 r.     Z Pana Z

     na bezcz Ze rozpatrzenia skargi Pana Z

Uchwała nr LXV/1585/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 28 września 2006r. 

 
w sprawi ynność 
Prezydenta Miasta Katowice w związku z brakiem odpowiedzi na skargę z dnia        
16 czerwca  2006 r. oraz udostępnieniem skargi osobie, której dotyczyła.  
 
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 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 za bezzasadną skargę  

w części dotyczącej bezczynności Prezydenta Miasta Katowice w związku                
z brakiem odpowiedzi na skargę z dnia 16 czerwca 2006 r.  

 
§2. Uznać za zasadną skargę w części dotyczącej udostępnienia jej właścicielce lokalu 

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

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

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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Z          z dnia 16 czerwca 2006 r.    Z

    ZPana Z

      Uzasadnienie     
 

  
 W dniu 8 sierpnia 2006 r. wpłynęła do Rady Miasta Katowice, za pośrednictwem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, skarga z dnia       
15 lipca 2006 r. Skarga dotyczy bezczynności Prezydenta Miasta Katowice w związku z brakiem 
odpowiedzi na skargę ww. z dnia 16 czerwca 2006 r. dotyczącą uciążliwości związanych                 
z działalnością lokalu „IMPULS” oraz udostępnienia powyższej skargi wraz z danymi osobowymi 
skarżącego właścicielce lokalu „IMPULS”  
 Po dokonaniu wszystkich niezbędnych ustaleń za bezzasadny należy uznać zarzut 
dotyczący braku odpowiedzi na skargę  Pana   
Skarżący bowiem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego otrzymał odpowiedź              
w ustawowym terminie tj. przy piśmie z dnia  12 lipca 2006 r.  
   Za zasadny należy natomiast uznać zarzut dotyczący udostępnienia skargi właścicielce 
powyższego lokalu, ponieważ przepis art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na 
podstawie którego wydano dokumentację do wglądu, nie ma zastosowania w postępowaniu 
skargowym. W związku z powyższym podjęto działania mające na celu wyeliminowanie 
podobnych przypadków w przyszłości. 
 Ponadto w stosunku do pozostałych twierdzeń skarżącego dotyczących uciążliwości 
związanych z działalnością lokalu „IMPULS” należy zauważyć, iż z zebranej w sprawie  
dokumentacji wynika, iż każde zgłoszenie telefoniczne zostało przyjęte przez dyżurnych Straży 
Miejskiej zgodnie z wymaganą procedurą, a na miejsce zdarzenia wysyłany był patrol 
interwencyjny. Ponadto wielokrotnie przeprowadzane przez Straż Miejską kontrole w godzinach 
nocnych nie potwierdziły zakłócania ciszy nocnej i porządku publicznego głośną muzyką 
pochodzącą z lokalu bądź powodowaną przez klientów opuszczających lokal. Należy także 
podkreślić, iż skarżący w odpowiedziach na swoje wcześniejsze skargi dotyczące działalności 
lokalu „IMPULS” był również informowany o możliwości skorzystania z prawa skierowania do 
Straży Miejskiej (bądź Policji) zawiadomienia o popełnieniu wykroczenia, wówczas jego zeznania 
w charakterze świadka stanowiłyby podstawę do wszczęcia postępowania i skierowania sprawy do 
Sądu. Jak dotychczas ww. nie skorzystał z tego prawa.  
 Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia skargę uznaje się za bezzasadną w części 
dotyczącej bezczynności Prezydenta Miasta Katowice w związku z brakiem odpowiedzi na skargę 
z dnia 16 czerwca 2006 r. oraz za zasadną w części dotyczącej udostępnienia ww. skargi wraz       
z danymi osobowymi skarżącego właścicielce lokalu „IMPULS”   
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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	Rady Miasta Katowice

