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Uchwała nr XXXVI/764/09 

Rady Miasta Katowice 
 

z dnia 26 stycznia 2009r. 
 

 
atwianie przez Prezydenta Miasta 

Katowice wniosku w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy w rejonie ulicy 
Tomasza 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 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 z dnia 30 paź  

załatwianie przez Prezydenta Miasta Katowice wniosku w sprawie wydania decyzji                    
o warunkach zabudowy w rejonie ulicy Tomasza w Katowicach.  

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

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

o sposobie załatwienia skargi. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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      Uzasadnienie 
    
 Pismem z dnia 30 października 2008r. (wpływ do Urzę

Ŝył skargę na przewlekłe załatwianie przez Prezydenta Miasta Katowice wniosku w sprawie 
wydania decyzji o warunkach zabudowy w rejonie ulicy Tomasza w Katowicach, co tym samym 
uniemoŜliwia mu zrealizowanie planowanej inwestycji.  
  W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w niniejszej sprawie ustalono,                          
iŜ w  związku z utratą z dniem 31 grudnia 2003r., na podstawie art. 87 ust 3  ustawy z dnia 27 marca 2003r.        
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z poźn. zm.), waŜności 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice uchwalonego uchwałą               
nr XXIV/120/91 Rady Miejskiej w Katowicach z dnia 1 lipca 1991r., zaistniała sytuacja (na podstawie art. 
62 ust 2 cytowanej powyŜej ustawy) zobowiązująca do zawieszania postępowania administracyjnego                   
w sprawie ustalenia warunków zabudowy do czasu uchwalenia planu  na obszarach połoŜonych w granicach 
terenów górniczych.  
 PowyŜsze odnosiło się do prawie całego obszaru miasta Katowice, dla którego (na podstawie                 
art. 14 ust 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i art. 53 ust.           
1 ustawy  z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze – Dz. U. z 2005r. nr 228 poz. 1947 z późn. 
zm.) istnieje obowiązek sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów 
górniczych. Nieruchomość połoŜ Ŝona 
jest w ww. obszarze . 
 Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze, jeśli 
przewidywane szkodliwe wpływy na środowisko będą nieznaczne, rada gminy moŜe podjąć uchwałę                    
o odstąpieniu od sporządzania planu dla terenu górniczego lub jego fragmentu.  
 W celu wyznaczenia takich terenów w Katowicach przeprowadzono procedurę sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mającą na celu wyodrębnienie terenów, które 
mogłyby zostać wyłączone z obowiązku sporządzenia planu. W wyniku tej procedury  Rada Miasta 
Katowice podjęła uchwałę nr XXXIII/672/04 z dnia 22 listopada 2004r. w sprawie odstąpienia od obowiązku 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych miasta 
Katowice. Działka skarŜącego o numerze geodezyjnym  68/7  pozostała objęta obowiązkiem sporządzenia 
planu z uwagi na usytuowanie w rejonie strefy wychodni uskoku kłodnickiego o skomplikowanych 
uwarunkowaniach górniczych. 
 Wobec powyŜszego dnia 31 stycznia 2005r. Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę                                      
nr XXXVI/742/05 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru połoŜonego w rejonie ulic: Kościuszki, Rolnej, Ligockiej w dzielnicy Brynów                 
w Katowicach. Uchwała ta swoimi granicami obejmowała teren górniczy objęty obowiązkiem sporządzenia 
planu, w tym ww. działkę
 Wykonawca ww. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłoniony został 
w drodze zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2007r. nr 223. poz. 1665 z późn. zm.). Umowa zobowiązywała Wykonawcę do ukończenia 
projektu planu do dnia 15 grudnia 2006r. Wykonawca wykazał się brakiem wiedzy merytorycznej, 
szczególnie w zakresie dotyczącym uwarunkowań górniczych, w związku z czym z winy Wykonawcy 
odstąpiono od umowy dnia 15 grudnia 2006r. Wykonawca za nienaleŜyte wykonywanie umowy oraz 
przekroczenie określonych w umowie  terminów wykonania prac zapłacił karę umowną.  
 Następnie uchwałą nr VI/56/07 z dnia 29 stycznia 2007r. Rada Miasta Katowice przystąpiła do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego obszar połoŜony w rejonie ulic 
Rolnej i Ligockiej w Katowicach mniejszy w stosunku do obszaru ww. wcześniejszej uchwały                            
nr XXXVI/742/05 z dnia 31 stycznia 2005r., która utraciła moc. 
 Działka skarŜącego połoŜona jest w granicach ww. uchwały. 
 Przystąpienie do sporządzenia tego planu o ograniczonej powierzchni miało na celu skrócenie 
opracowywania i procedur do niezbędnego minimum. 
 Zgodnie z art. 53 oraz art. 145 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, koszty sporządzania 
przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego obciąŜają                       
w połowie Miasto Katowice i w połowie przedsiębiorcę górniczego. W związku z powyŜszym, niezbędne 
było zawarcie w tej  sprawie porozumienia z Katowickim Holdingiem Węglowym. Następnie w trybie 
ustawy o zamówieniach publicznych, w drodze przetargu nieograniczonego, wyłoniono Wykonawcę 
projektu planu. 
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 Wykonawcą projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu 
terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego obszar połoŜony 
w rejonie ulic Rolnej i Ligockiej w Katowicach jest Biuro Rozwoju Miasta „ KATOWICE” Sp. z o.o.  
 Umowny termin zakończenia prac określony został w umowie na dzień 21 lipca 2008r. Termin 
umowy ustalony został w oparciu o procedurę formalno-prawną opracowania planu przebiegającą bez 
potrzeby ponawiania uzgodnień i wyłoŜenia projektu planu do publicznego wglądu. Taka procedura ma 
miejsce tylko wówczas jeśli projekt planu uzyskuje pozytywne, wszystkie obligatoryjne uzgodnienia  i jest 
zaakceptowany społecznie podczas wyłoŜenia do publicznego wglądu.  
 Sytuacja ta nie miała miejsca w procedurze przedmiotowego planu. Projekt planu z uwagi na 
negatywne uzgodnienia, a takŜe zmiany w zapisach dotyczących sposobu zagospodarowania terenów 
górniczych naleŜało uzgodnić ponownie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków i Okręgowym  Urzędem Górniczym (lipiec 2008r). 
 Następnie projekt planu został wyłoŜony do publicznego wglądu w terminie od 13 sierpnia do                 
12 września 2008r. W obowiązującym terminie do 26 września 2008r. do Urzędu Miasta Katowice  
wpłynęło 9 pism zawierających łącznie 14 uwag do projektu planu, z czego część uwag została 
uwzględniona.                 W wyniku uwzględnienia uwag wprowadzone zostały do projektu planu zmiany 
dotyczące komunikacji, które wymagały powtórzenia uzgodnień z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów 
(listopad 2008r.) oraz z uwagi na zakres zmian – ponownego wyłoŜenia do publicznego wglądu. 
 Projekt planu po raz drugi wyłoŜony był do publicznego wglądu w terminie od 1 grudnia do                    
24 grudnia 2008r., a uwagi do projektu planu moŜna było składać w terminie do dnia 7 stycznia 2009r. 
 Z uwagi na potrzebę powtórzenia procedury formalno-prawnej w niezbędnym zakresie                         
(tj. przeprowadzenia dwukrotnie ponownych uzgodnień oraz  jeden raz ponownego wyłoŜenia projektu planu 
do publicznego wglądu) przewidziane początkowo terminy w harmonogramie prac uległy przesunięciu. 
Przewidywany obecnie termin zakończenia procedury sporządzania przedmiotowego projektu miejscowego 
planu to początek 2009r.  
 NaleŜy zauwaŜyć, iŜ termin wykonania projektu planu wynika z realnych moŜliwości opracowania 
projektu planu dla fragmentu terenu górniczego, ale przede wszystkim z procedury formalno-prawnej, 
zgodnej z art.17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt 
planu, po uchwaleniu przez Radę Miasta Katowice, zostanie przekazany Wojewodzie Śląskiemu w celu 
sprawdzenia zgodności z prawem i zacznie obowiązywać po 30 dniach od daty publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.  
 Przedstawiony powyŜej zakres działań podjętych w kwestii sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla rejonu w którym znajduje się m. in. ulica Tomasza, w tym  mając                
w szczególności na uwadze obowiązujące procedury formalno-prawne, nie daje podstaw do stwierdzenia, iŜ 
nastąpiła opieszałość, czy teŜ przewlekłość  w dokonywanych czynnościach. 
 To samo twierdzenie musi odnosić się takŜe do kwestii załatwienia wniosku skarŜącego o wydanie 
decyzji w sprawie  ustalenia warunków zabudowy. Dopiero bowiem po uchwaleniu ww. planu moŜe 
nastąpić podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego umoŜliwiającego wydanie decyzji o którą 
wnosi skarŜący.   
 W tym stanie sprawy zarzut podniesiony skardze uznać naleŜy za bezzasadny.   
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
  
 
    
 
 
 
 
 
 
 


