
UCHWAŁA NR XXXIV/759/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W H na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice 

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 oraz art. 238 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 Pana W H z dnia 9 stycznia 2013 r. dotyczącą niewłaściwych działań Prezydenta 
Miasta Katowice związanych ze sposobem załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 

§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącego sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Jerzy Forajter
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 9 stycznia 2013r. Pan W H złożył skargę na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta 

Katowice w zakresie załatwienia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Skarżący w ww. piśmie 
podniósł kwestię odmowy udostępnienia informacji publicznej o którą zwrócił się wnioskiem z dnia 8 grudnia 
2012r. oraz nie wydanie decyzji administracyjnej. 

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie ustalono, że Wydział 
Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice nie dysponuje żądanymi w powyższym wniosku danymi źródłowymi 
tj. wynikami badań potoków pasażerskich, jak również wynikami efektywności linii tramwajowej nr 19 na 
odcinku Stadion Śląski – Katowice Rondo w latach 2011 i 2012. W piśmie Wiceprezydenta Miasta Katowice 
Pana Marcina Krupy nr RM-III.7240.41.2012.JA z dnia 21 sierpnia 2012r. wskazano, że wykorzystanie oferty 
przewozowej na linii nr 19 kształtuje się na poziomie 20-30% przytaczając tym samym informację zawartą 
w treści pisma Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego nr 
PK.510.297S.309.2012 z dnia 14 sierpnia 2012r. KZK GOP nie dołączył do swojego pisma danych źródłowych, 
a więc wyników badań potoków pasażerskich, na podstawie których obliczył wskazany średni poziom 
wykorzystania oferty przewozowej na linii tramwajowej nr 19, a jedynie podał gotowy wynik przeprowadzonej 
analizy. Zgodnie z art. 7 ust 1 pkt 2 oraz art. 8 pkt 2 w związku z art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 
2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5, poz. 13 z późn. zm.) badanie i analiza 
potrzeb przewozowych jest ustawowym obowiązkiem organizatora publicznego transportu zbiorowego, tj. KZK 
GOP, a nie Prezydenta Miasta Katowice. Właścicielem tych danych jest KZK GOP. 

Wobec powyższego w odpowiedzi na wniosek z dnia 8 grudnia 2012r. pismem nr RM-III.7240.41.2012.JA 
z dnia 19 grudnia 2012r. poinformowano Pana W  H  że o udostępnienie wyników badań 
potoków pasażerskich i wyników efektywności linii tramwajowej nr 19 na odcinku Stadion Śląski – Katowice 
Rondo w latach 2011 i 2012 należy zwrócić się z wnioskiem do dysponenta tych informacji tj. KZK GOP. 

Odnosząc się do uregulowań prawnych w zakresie udostępnienia informacji publicznej stwierdzić należy, 
iż zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1198 z późn. zm.) zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty, będące w posiadaniu 
takich danych. Zatem nieudzielenie informacji publicznej nie ma miejsca, gdy wniosek dotyczy danych, których 
organ nie posiada. W sytuacji zatem nieposiadania przez organ danych, których dotyczył wniosek skarżącego 
z dnia 8 grudnia 2012r., nie ma zastosowania przepis art. 16 ust. 1 ustawy o dostępnie do informacji publicznej 
dotyczący wydania decyzji administracyjnej w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej. 

Jednocześnie należy zauważyć, iż w pozostałych kwestiach poruszonych przez skarżącego stanowisko 
zostało zajęte w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta Katowice Nr XXIX/673/12 z dnia 28 listopada 2012r. 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W H na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice w zakresie 
organizacji komunikacji miejskiej w Katowicach. 

W świetle powyższego skargę należy uznać za bezzasadną. 
Jednocześnie zgodnie z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 

z późn. zm.), poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w tej samej sprawie bez wskazania 
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 
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