
UCHWAŁA NR XLVII/1141/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Wspólnoty Mieszkaniowej Pastelowe PL 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 2013r. poz. 
594 z póżn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Wspólnoty Mieszkaniowej Pastelowe PL z dnia 28 stycznia 2014r. na 
niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice związane z realizacją inwestycji w rejonie ulic Kłodnickiej 
i Kościuszki 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 Wspólnoty Mieszkaniowej 
Pastelowe PL o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem dnia 28 stycznia 2014r. Wspólnota Mieszkaniowa Pastelowe PL złożyła skargę na
niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice związane z realizacją inwestycji w rejonie ulic
Kłodnickiej i Kościuszki (Osiedle Kłodnicka Polana) w Katowicach. W skardze w szczególności
podniesiono, iż Prezydent Miasta Katowice wydał oświadczenie umożliwiające dysponowanie na cele
budowlane działkami stanowiącymi mienie komunalne z pominięciem procedur przewidzianych prawem.
Ponadto nie egzekwuje się od inwestora sformalizowania korzystania z przedmiotowych nieruchomości.
Działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej mieszkańcy kwestionują również decyzję administracyjną
Prezydenta Miasta Katowice – pozwolenie na budowę nr 1249/12 z dnia 19 września 2012r.

W toku przeprowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono co
następuje:

W wyniku przeprowadzonego w 2012r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania
pozwolenia na budowę, Prezydent Miasta Katowice decyzją nr 1249/12 z dnia 19 września 2012r.
zatwierdził projekt budowlany i udzielił VIPSA Sp. z o.o. S.K.A. pozwolenia na budowę zespołu czterech
budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, budowę drogi wewnętrznej oraz niezbędnej
infrastruktury technicznej związanej z budynkiem oraz wewnętrzną instalacją gazu, na terenie działek nr:
74/2 i 77/1 k.m.73 obręb Dz. Ligota przy ulicy Kościuszki w Katowicach.

Pozwolenie zostało wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z późn. zm.) oraz ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki - Kolejowa – Rzepakowa w Katowicach, uchwalonego
Uchwałą nr LX/1390/06 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 2006r. (Dziennik Urzędowy Województwa
Śląskiego nr 74, poz. 2142).

Zgodnie z art. 32 ust. 4 ww. ustawy pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto:
m. in. złożył oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane. Inwestor złożył takie oświadczenie dla wszystkich działek objętych
inwestycją: tj. działek nr: 74/2, 77/1, 81/2 i 82/2 k.m.73 obręb Dz. Ligota (działki nr 81/2 i 82/2 stanowią
dojazd do drogi publicznej – ulicy Kościuszki). Oświadczył, że dla działki nr 74/2 posiada prawo do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane z tytułu własności, natomiast dla trzech pozostałych z
tytułu stosunku zobowiązaniowego, podając zarówno właściciela tych działek (Miasto Katowice) jak i
dokumenty z których to prawo wynika (Oświadczenie GM-III.6840.3.17.2012.ŁM z dnia 6 czerwca 2012r. i
Oświadczenie GM-III.6840.3.17.2012.ŁM/2 z dnia 20 sierpnia 2012r.).

Ponadto dla przedmiotowej inwestycji przyjęto zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót
budowlanych, polegających na budowie przyłącza elektroenergetycznego dla czterech budynków
mieszkalnych przy ul. Kościuszki/Kłodnickiej w Katowicach (działki nr: 74/2, 82/2, 82/1 i 81/2 k.m.73
obręb Dz. Ligota), złożone w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice w dniu 28 maja 2012r. przez
TAURONDystrybucja GZE S.A. Zgodnie z art. 30 ust 2 ustawy Prawo budowlane do zgłoszenia dołączono
oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane, dla wszystkich działek objętych inwestycją w tym dla działek będących
własnością Miasta Katowice (powołano dokument: Oświadczenie Nr GM-IV.6853.10.2012.JB z dnia 24
maja 2012r.).

Jednocześnie należy zauważyć, że Wspólnota Mieszkaniowa Pastelowe PL przy ul. Kościuszki 223,
223a-c w Katowicach, wnioskiem z dnia 29 lipca 2013r. wystąpiła do Wojewody Śląskiego o stwierdzenie
nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Katowice nr 1249/12 z dnia 19 września 2012r.

Wojewoda Śląski postanowieniem z dnia 12 listopada 2013r. odmówił wszczęcia postępowania w
sprawie stwierdzenia nieważności ww. decyzji Prezydenta Miasta Katowice uzasadniając to faktem, że
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 223, 223a-c nie można uznać za stronę postępowania na
podstawie art. 28 Prawa budowlanego jak i art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267). Ponadto ww. Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada żadnego
tytułu prawnego do nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 74/2.

Mając powyższe na uwadze zarzuty podniesione w skardze należy uznać za bezzasadne.
Jednocześnie na podstawie art. 238 K.p.a. poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w
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tej samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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