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Uchwała nr XXXVII/789/09 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 23 lutego  2009r. 

w sprawie skargi Pana P        M       dotycz ącej wydania decyzji lokalizacyjnej dla 
inwestycji celu publicznego oraz ogłoszenia o przys tąpieniu do sporz ądzenia planu 
zagospodarowania przestrzennego . 
 
  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 art. 229 
pkt 3 i 231 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 organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pana 

ęści dotyczącej wydanej decyzji lokalizacyjnej. 
 
§ 2. Uznać skargę za bezzasadną w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu 
 zagospodarowania przestrzennego. 
 
§ 3. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie 
 zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§ 4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

zainteresowanego  o sposobie załatwienia sprawy. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
  
   
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



08r.  Pana P      M    zło

 Pan P      M    pomimo ww. decyzji nie wycofał skargi 

 Od decyzji tej Pan P      zło

 Pan  P      M    pismem z dnia 6 grudnia 2008r. zwróci
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     Uzasadnienie 
    

   ł się do Rady Miasta Katowice ze skargą w sprawie 
wydanej decyzji nr 57/2008/CP z dnia 22 października.2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci 
ciepłowniczej i wodociągowej w rejonie ul. Francuskiej i ul. Lotnisko w Katowicach. 

Ŝył odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 
 Decyzją z dnia 20 stycznia 2009r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze  umorzyło przedmiotowe postępowanie 
odwoławcze, uznając decyzję tę za ostateczną. 
 W decyzji tej rozstrzygnięto równieŜ kwestię nieuznania skarŜącego za stronę w prowadzonym postępowaniu.  
 W związku z powyŜszym oraz z uwagi na to, iŜ naleŜy 
domniemywać, Ŝe skarŜący w dalszym ciągu oczekuje wzruszenia decyzji, co w obecnym czasie moŜe nastąpić tylko w 
jednym z trybów nadzwyczajnych określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.  
 W związku z powyŜszym mając na uwadze art. 235 i art. 236 Kpa skarga zostanie załatwiona przez właściwy 
organ, którym w tym przypadku nie jest Rada Miasta Katowice lecz Prezydent Miasta Katowice. 

  Odnosząc się  do kwestii obwieszczenia  wydanego w przedmiotowej sprawie, stwierdzono, Ŝe w sprawie  były 
wydane 2 obwieszczenia, przy  czym w obwieszczeniu z  dnia  22 października 2008 r. pojawił się błąd pisarski, który był 
powodem zaistniałego nieporozumienia, o którym wspomina skarŜący a dotyczącego daty terminu, w którym strony 
postępowania mogły zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Wydziału Budownictwa Urzędu Miasta Katowice. W 
związku z powyŜszym wydano drugie obwieszczenie, informujące o wydaniu przedmiotowej decyzji. Oprócz 
umieszczenia go na stronie internetowej tutejszego Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej, było równieŜ wywieszone 
na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice (obwieszczenie zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu 21 listopada 2008 r.). 
PowyŜsze obwieszczenie informowało o moŜliwości zapoznania się z ustaleniami wydanej decyzji oraz wszystkimi 
materiałami zebranymi w trakcie postępowania do dnia 21 listopada 2008r. Nadmienić równieŜ naleŜy, Ŝe od wielu lat 
tutejszy  Urząd jest zamknięty dla interesantów od godziny 1300 w kaŜdą środę tygodnia, tym niemniej nieprawdziwe jest 
twierdzenie, Ŝe strony nie były przyjmowane cały dzień. 
 Natomiast w poruszanej przez skarŜącego  kwestii ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego  naleŜy zaznaczyć, Ŝe  Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę  nr XXVI/550/08 
z dnia 27 maja 2008r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach, zgodnie z art.17pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w dniu 10 listopada 2008r. co zostało ogłoszone w 
miejscowej prasie, na tablicy ogłoszeń jako obwieszczenie i przez ogłoszenie na stronie internetowej (w Biuletynie Informacji 
Publicznej) Urzędu Miasta Katowice 
 Zgodnie z obowiązującą procedurą formalno - prawną zainteresowani mogli zgłaszać wnioski do wyŜej 
wymienionego planu miejscowego do dnia 1 grudnia 20 Ŝył w dniu 27 listopada 2008r. pismo, w 
którym wnosił o:  uznanie nieruchomości oznaczonej numerami geodezyjnymi o licznikach 52,  połoŜonej w rejonie ulic 
Francuskiej i Lotnisko jako terenu budowlano – usługowego i nie projektowanie przez niego dróg dojazdowych i 
wszelkich instalacji, w tym w szczególności sieci ciepłowniczej objętej decyzją Prezydenta nr 57/2008 z dnia 22.10.2008r 
(kserokopia pisma w załączeniu). 
Zgodnie z art. art. 17 pkt 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.), wnioski zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta Katowice w dniu 22 grudnia 2008r. 
Wniosek Pana Piotra Moja został uwzględniony w części dotyczącej zakresu funkcji terenu oraz nieuwzględniony w 
części dotyczącej zakresu nieprojektowania w obrębie terenu dróg i instalacji - z uwagi na sprzeczność z przepisami 
prawa określającymi zasady lokalizacji inwestycji celu publicznego. Określenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego 
zagospodarowania i zabudowy nastąpi przy uwzględnieniu między innymi : 

- warunków obsługi komunikacyjnej terenu, 
- uwarunkowań lotniczych wynikających z sąsiedztwa lotniska Muchowiec, 
- przewidywanych skutków eksploatacji górniczej, 
- zasad zrównowaŜonego rozwoju, w tym zasady dobrego sąsiedztwa, ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 
ochrony środowiska. 
 W chwili obecnej dla terenu wskazanego w piśmie z dnia 27 listopada 2007r., oznaczonego numerami 
geodezyjnymi o licznikach 52,  połoŜonego w rejonie ulic Francuskiej i Lotnisko, brak jest obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego.  
 W świetle powyŜszych wyjaśnień skargę w tym zakresie naleŜy uznać za bezzasadną  
 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 
 
 


