
UCHWAŁA NR XLI/975/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie skargi Pana E No dotyczącej umieszczenia reklam na elewacji budynku Domu Handlowego 
„Skarbek” w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. 
w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr 5, poz. 46). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. Pozostawić bez rozpoznania skargę Pana E N z dnia 12 sierpnia 2013r. dotyczącą umieszczenia reklam na 
elewacji budynku Domu Handlowego „Skarbek” w Katowicach. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 sierpnia 2013r., przekazanym przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach przy
piśmie z dnia 5 września 2013r., Pan E N złożył skargę na umieszczenie reklam na elewacji Domu
Handlowego „Skarbek” w Katowicach.

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego stwierdzono, iż
podany przez skarżącego adres nie istnieje (w skardze podano błędny adres do korespondencji). Do Biura
Rady Miasta Katowice wpłynęła bowiem informacja zwrotna umieszczona na kopercie adresowanej do
skarżącego z taką adnotacją.

Dodatkowo ustalono, że osoba Pana E N w ogóle nie figuruje w ewidencji mieszkańców miasta
Katowice. Nie można tym samym jej zidentyfikować, ani ustalić jej adresu.

W tym miejscu należy zauważyć, iż zgodnie z przepisem § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r. Nr
5, poz. 46) skargi niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Mając zatem na uwadze, iż skarga nie spełnia warunków formalnych o których mowa w
wymienionym akcie prawnym Rada Miasta Katowice postanowiła jak w sentencji.
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