
UCHWAŁA NR XLVII/1142/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców Katowic na bezczynność 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 mieszkańców Katowic z dnia 10 stycznia 2014r. na bezczynność Prezydenta 
Miasta Katowice związanej z funkcjonowaniem betoniarni Przedsiębiorstwa Budowlano - Usługowego Panewnik 
Spółka z o.o. 

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 stycznia 2014r. mieszkańcy Katowic – reprezentowani m. in. poprzez Pana
Ł B i W K – złożyli skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. W
skardze w szczególności podnieśli, iż od dnia 20 lipca 2012r. nie otrzymali od Prezydenta Miasta Katowice
żadnych wyjaśnień w kwestii funkcjonowania betoniarni PBU Panewnik. Podkreślają zarazem, iż od dnia 2
listopada 2012r. ww. podmiot prowadzi nielegalną działalność gospodarczą. Podnoszą także, iż wielokrotnie
protestowali w tej sprawie, lecz nie otrzymywali odpowiedzi.

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

Nieruchomość na której funkcjonowało z działalnością produkcyjną Przedsiębiorstwo Budowlano -
Usługowe Panewnik Sp. z o.o. Miasto przejęło w wyniku komunalizacji gruntów Skarbu Państwa, co
zatwierdzone zostało decyzją Wojewody Katowickiego z dnia 9 listopada 1992r.

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w rejonie ulicy Koszykowej
Miasto już w marcu 2008r. poinformowało PBU Panewnik Sp. z o.o. jako dzierżawcę nieruchomości
(działka nr 13/43; dawne oznaczenie nr 13/8) o braku możliwości prowadzenia działalności po zakończeniu
umowy dzierżawy, tj. po dniu 1 listopada 2012r., celem przygotowania się do wygaszenia produkcji i zwrotu
nieruchomości.

Z chwilą zakończenia umowy wygasły wszystkie uprawnienia Spółki wynikające z umowy
dzierżawy, w tym również zgoda na podnajem obiektów.

Po zakończeniu umowy były Dzierżawca nie wydał jednakże nieruchomości, prowadząc nadal
działalność.

Mając na uwadze, iż brak było możliwości polubownego odzyskania przedmiotu dzierżawy po
zgromadzeniu niezbędnych dokumentów wystosowany został w miesiącu lipcu 2013r. do Sądu Rejonowego
Katowice - Zachód w Katowicach pozew o wydanie nieruchomości.

Niezależnie od tego podjęto decyzję o zastosowaniu działań dodatkowych ograniczających
działalność Spółki, tj. odcięcie dostawy wody dla betoniarni.

Miasto podjęło zatem wszystkie możliwe działania przewidziane przepisami prawa w celu
odzyskania nieruchomości.

W związku z tym, iż wbrew woli Miasta po zakończeniu umowy były Dzierżawca nie wydał
nieruchomości, prowadząc nadal działalność, ponosi on pełną odpowiedzialność za powstałe z tego powodu
uciążliwości.

Stwierdzić także trzeba, iż Miasto jako właściciel nieruchomości ma bezwzględny obowiązek
pobierania i egzekwowania przysługujących mu należności, a fakt bezumownego korzystania z
nieruchomości nie może skutkować zaniechaniem pobierania takich opłat, gdyż stanowiłoby to naruszenie
dyscypliny finansów publicznych.

O ww. faktach jak i koncepcji zagospodarowania terenu po zlikwidowanej betoniarni mieszkańcy
byli informowani na spotkaniach z Prezydentem Miasta Katowice m. in. w dniu 10 grudnia 2013r.

Ponadto ustalono, iż w dniu 5 czerwca 2012r. do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego
wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą, na działce o nr 15/10 położonej w Katowicach przy ul. Koszykowej
(karta mapy 59, obręb: Dz. Ligota).

W prowadzonym w tej sprawie postępowaniu lokalizacyjnym odnośnie rozbudowy zakładu
produkcyjnego na ww. działce dopuszczono jako stronę postępowania przedstawiciela mieszkańców (Pana
Ł B celem umożliwienia uczestniczenia w postępowaniu, jak i uzyskiwania bieżących
informacji o stanie postępowania w sprawie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy dla ww. inwestycji.

Ponadto w toku tego postępowania administracyjnego, na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235)
obwieszczeniem z dnia 14 sierpnia 2012r. znak: KŚ-III.6220.73.2012.PB podano do publicznej wiadomości
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informację o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa.
Zgodnie zaś z art. 33 ust. 1 pkt 7 powyższej ustawy w ww. obwieszczeniu wskazano 21-dniowy

termin (tj. od 23 sierpnia 2012r. do 12 września 2012r.) składania uwag i wniosków.

W wyznaczonym terminie wpłynął m. in. protest mieszkańców podpisany przez 282 osoby,
uzupełniony następnie pismem z dnia 12 września 2012r. zawierającym opinię z dnia 11 września 2012r.
Instytutu Ekologii TerenówUprzemysłowionych.

W tym miejscu należy podkreślić, iż na podstawie art. 37 pkt 2 oraz art. 85 ust. 2 pkt 1 lit. a ww.
ustawy organ prowadzący postępowanie w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach m. in.
podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym w jaki sposób zostały wzięte pod
uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem
społeczeństwa. Nie ma zatem obowiązku indywidualnego odpowiadania osobom, które złożyły uwagi w
trakcie procedury udziału społeczeństwa.

Niezależnie od powyższego pismem z dnia 17 października 2012r. znak OZ-K.152.5.2012.AH
udzielono odpowiedzi na ww. pismo i ustosunkowano się do uwag mieszkańców.

Należy jednocześnie zauważyć, iż pismem z dnia 15 stycznia 2013r. znak 150102/AM/2013 PBU
Panewnik Sp. z o.o. poinformował, iż rezygnuje z realizacji inwestycji polegającej na budowie węzła
betoniarskiego na działce o nr 15/10 położonej w Katowicach przy ul. Koszykowej.

Wycofanie wniosku o wydanie decyzji oznacza, że strona nie jest zainteresowana kontynuacją
postępowania i uzyskaniem merytorycznego załatwienia sprawy w drodze decyzji. W przypadku postępowań
prowadzonych tylko na wniosek, cofnięcie wniosku oznacza, że organ administracji traci kompetencję do
dalszego prowadzenia postępowania w celu konkretyzacji praw i obowiązków, a postępowanie
administracyjne staje się w całości bezprzedmiotowe.

W związku z powyższym, po przeprowadzeniu odpowiednich czynności przewidzianych przepisami
prawa tj. wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania (postępowanie zostało wcześniej
zawieszone na wniosek PBU Panewnik Sp. z o.o.) - zakończono postępowanie dowodowe w przedmiotowej
sprawie. Następnie, zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) Prezydent Miasta Katowice decyzją Nr 28/Ś/13 z dnia 4
kwietnia 2013r. umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla
przedmiotowego przedsięwzięcia. W związku z tym nie było możliwości ustosunkowania się (w
uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) do uwag mieszkańców wniesionych w trakcie
procedury udziału społeczeństwa.

Jednocześnie w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w związku z wnioskami ww. Spółki,
która na działce nr 15/10 przy ulicy K w Katowicach zamierza uruchomić działalność polegającą
na produkcji elementów prefabrykowanych wydano decyzję nr 236/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r. o
warunkach zabudowy dla rozbudowy zakładu produkcyjnego, a następnie decyzję nr 179/14 z dnia 19 lutego
2014r. o pozwoleniu na budowę dla PBU Panewnik Spółka z o.o. dwóch hal produkcyjnych z zapleczem
socjalnym (bez instalacji do produkcji betonu). Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9
listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z poźn. zm.) dla tego przedsięwzięcia nie jest wymagana decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach. Nie zwalnia to jednakże inwestora z obowiązku dotrzymania standardów jakości
środowiska (m. in. w zakresie emisji hałasu) podczas prowadzenia działalności.

Mając powyższe na uwadze, a także fakt, iż bezczynność organu administracji polega zarówno na
braku działania, jak i odmowie podjęcia czynności, zarzut taki podniesiony w stosunku do Prezydenta Miasta
Katowice w sprawie opisanej w skardze należy uznać za bezzasadny.

Jednocześnie na podstawie art. 238 K.p.a. poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w
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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