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                 Uchwała nr XIII/267/07 
     Rady Miasta Katowice 
 

          z dnia 30 lipca 2007r. 
 
 
 

ść Dyrektora 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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

bezczynność Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w 
związku z brakiem rozpatrzenia w ustawowym terminie wniosku o dokonanie korekty opłat 
z tytułu używania najmowanego lokalu mieszkalnego. 

 
§ 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   
 

ła do Prezydenta Miasta 
Katowice skargę na bezczynność Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach w związku z brakiem rozpatrzenia w ustawowym terminie wniosku o dokonanie 
korekty opłat z tytułu używania najmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. W.  
 Dodatkowo w dniu 24 maja 2007r. wpłynęł
załącznikami, z analizy którego wynika, iż jest uzupełnieniem skargi z dnia 15 maja 2007r.  
 Przedmiotowa skarga wraz z załącznikami skierowana została do Rady Miasta Katowice na 
podstawie art. 231 Kpa, w zw. z art. 229 pkt 3 Kpa celem zbadania i wyjaśnienia zarzutów w niej 
podniesionych. 

 Na podstawie dokumentów zebranych w sprawie stwierdzono, iż
oraz ponagleniem z dnia 22.02.2007r. zwróciła się do 

Kierownika Oddziału Eksploatacji Budynków nr 2 Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach z wnioskiem o dokonanie korekty opłat z tytułu użytkowania lokalu 
mieszkalnego, podyktowanym zmianą stanu osobowego osób zamieszkujących i zameldowanych w 

ła się
opuścił mieszkanie w styczniu 2005r). oraz o przeprowadzenie wizji w mieszkaniu w celu ustalenia 
stanu technicznego lokalu.  
W związku z brakiem odpowiedzi na złożony wniosek pismem z dnia 8.03.2007r. skierowała do 
Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej skargę na bezczynność Kierownika 
OEB – 2 a następnie pismem z dnia 12.04.2007r. zwróciła się do Dyrektora KZGM o podjęcie 
interwencji w sprawie korekty opłat z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego twierdząc, iż KZGM 
pomimo posiadania od 2005r. informacji o stanie osobowym rodziny - nie koryguje opłat oraz  
poinformowała, że nie zgadza się z wynikiem przeprowadzonej wizji.  

 Analizując przebieg postępowania w przedmiotowej sprawie ustalono, iż odpowiedź na 
pisma z dnia 2 i 22.02.2007r. została udzielona pismem z dnia 26.02.2007r. nr L.dz. EB-2-
IG/1116/2007, w którym poinformowano skarżącą o wyznaczonym na dzień 5.03.2007r. terminie 
przeprowadzenia wizji oraz o sporządzeniu - w oparciu o zeznania najemców z ww. budynku na 

żącej - korekty naliczonych 
opłat. Następnie pismem z dnia 8.03.2007r. nr L.dz. EB-IG/1375/2007r. wyznaczono kolejny 
termin przeprowadzenia wizji na dzień 13.03.2007r. (wcześniejsze próby skontaktowania nie 
odniosły skutku) oraz potwierdzono ponownie informację o dokonanych od 1.07.2005r. korektach 
wysokości należności z tytułu opłat czynszowych. Natomiast pismem z dnia 19.03.2007r. nr Ldz. 
EB-2-JS/7102/1677/07 w wyniku przeprowadzonej w dniu 13.03.2007r. wizji – KZGM wyjaśnił 
wszystkie kwestie dotyczące dokonanych w jej trakcie ustaleń. Poinformowano skarżącą, iż okna w 
jej mieszkaniu nie kwalifikują się do wymiany a ogrzewanie powinno być przywrócone do 
pierwotnego stanu (wyburzony piec bez zgody wynajmującego).        

 W odniesieniu do skargi z dnia 8.03.2007r. na bezczynność Kierownika OEB – 2, 
skierowanej do Dyrektora KZGM ustalono, na podstawie materiałów zebranych w sprawie, iż ww. 
pismo nie wpłynęło do KZGM (brak rejestracji w ewidencji wpływów zarówno w kancelarii 
Dyrekcji KZGM jak i w OEB - 2). Nie stwierdzono również potwierdzenia (w postaci pieczęci 
wpływu) na kserokopii skargi z 8.03.2007r. stanowiącej załącznik do skargi 15.05.2007r.  Również 
w późniejszej korespondencji skarżąca nie powołuje się na pismo z dnia 8.03.2007r. W celu 
wyjaśnienia powyższych okoliczności pismem z dnia 18.06.2007r. wystąpiono do skarżącej o 
dostarczenie potwierdzenia złożenia pisma z dnia 8.03.2007r., którego adresatem był Dyrektor 
KZGM, względnie potwierdzenia wysłania przesyłki poleconej na adres Dyrektora KZGM w 
Katowicach. W odpowiedzi z dnia 21.06.2007r. skarżąca poinformowała, iż nie posiada dowodu 
potwierdzającego złożenie pisma z dnia 8.03.2007r. W takim stanie rzeczy zarzut braku odpowiedzi 
na przedmiotowe pismo nie znajduje uzasadnienia.  



          z dnia 15 maja 2007r. na bezczynno
 Pani E

N           nie bywymeldowanie Pana G\  

N                          z lokalu  nr 5 przy ul. Wars
powanie o wymeldowanie Pana G

N                        proces s
onkami E  i G

 3

  Na pisemną interwencję z dnia 12.04.2007r. skierowaną do Dyrektora KZGM dotyczącą w dalszym 
ciągu nie dokonania korekty opłat oraz ustaleń dokonanych w trakcie przeprowadzonej wizji – 
odpowiedź została udzielona pismem KZGM z dnia 14.05.2007r. nr L.dz. EE-
HSz/71404/4873/1997/07. Pismem tym odroczono realizację korekty sporządzonej przez 
administrację do czasu złożenia przez skarżącą dokumentu potwierdzającego fakt wymeldowania 
Pana G. N z ww. lokalu, poi nformowano o dokonaniu - aneksem z dnia 2.02.2007r. 
- korekty opłat z tytułu mediów za 1 osobę tj. zgodnie ze stanem faktycznym osób zameldowanych 
w ww. lokalu mieszkalnym oraz podtrzymano stanowisko zawarte w piśmie z 19.03.2007r. nr Ldz. 
EB-2-JS/7102/1677/07 w kwestii dot. stanu technicznego lokalu.  

  Mając na uwadze przebieg postępowania w przedmiotowej sprawie Rada Miasta Katowice nie 
doszukała się potwierdzenia bezczynności Dyrektora KZGM w związku z brakiem rozpatrzenia w 
ustawowym terminie wniosku o dokonanie korekty opłat z tytułu używania najmowanego lokalu 
mieszkalnego. Na wszelką korespondencję w przedmiotowej sprawie skarżąca otrzymała pisemną 
odpowiedź stosownie do treści art. 35 § 1 i 3 w związku z art. 14 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego.  
 Niemniej jednak Rada Miasta uznała za niewłaściwe merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy, nie 
zgadzając się z bezwzględnym przyjęciem zasady, iż korekta zaliczek na opłaty niezależne od 
właściciela w zakresie ilości osób może być dokonana dopiero po dostarczeniu przez 
zainteresowaną zaświadczenia o wymeldowaniu męża. W przedmiotowej sprawie powinny zostać 
uwzględnione istotne fakty tj. toczący się pomiędzy małż

ądowy, w związku z którym postanowieniem Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 23 lutego 2007r. zostało zawieszone postę

zawskiej 55 w Katowicach oraz odczyty wodomierza, 
które wskazują na znaczną nadpłatę. W związku z powyższym korekta opłat uwzględniająca stan 
faktyczny powinna być dokonana na pisemny wniosek zainteresowanej - w tym przypadku z uwagi 
na wniosek skarżącej z dnia 2.02.2007r. - od lutego br. Natomiast fakt otrzymania przez 
administrację w 2005r. (jedynie do wiadomości), informacji o toczącym się postępowaniu o 

ł równoznaczny z obowiązkiem dokonania  
korekty w opłatach mieszkaniowych.  

  Mając na uwadze powyższe Rada Miasta Katowice uznała za bezzasadną skargę
ść Dyrektora Komunalnego Zakładu 

Gospodarki Mieszkaniowej w związku z brakiem rozpatrzenia w ustawowym terminie wniosku o 
dokonanie korekty opłat z tytułu używania najmowanego lokalu mieszkalnego.  

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


