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UCHWAŁA NR XVII/328/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J   na działania Prezydenta Miasta Katowice związane 
z organizacją festiwalu „Tauron Nowa Muzyka 2015”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
Uchwala:

§ 1.  Uznać za bezzasadną skargę Pana J  M  z dnia 23 lipca 2015 r. na działania Prezydenta Miasta 
Katowice związane z wydaniem decyzji dotyczącej organizacji festiwalu „Tauron Nowa Muzyka 2015”.

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

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

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23 sierpnia 2015 r. Pan J M złożył skargę na działania Prezydenta Miasta
Katowice związane z organizacją festiwalu „Tauron Nowa Muzyka 2015”. Ww. w szczególności podniósł,
iż wyrażenie zgody na przeprowadzenie tej imprezy naraziło mieszkańców na znaczne uciążliwości
związane z wysokim poziomem hałasu.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w dniach 20 - 23 sierpnia
2015 r. odbył się festiwal „TAURON NOWA MUZYKA 2015”. Jego organizatorem była firma: More
Music Agency Adam Godziek, Adam Pomian Spółka Jawna, z siedzibą w Katowicach.

Miasto Katowice było współorganizatorem tej imprezy.
Zezwolenie na przeprowadzenie ww. imprezy zostało wydane w ramach obowiązujących w tym

zakresie przepisów prawa. Podmiot ubiegający się o wydanie decyzji – zgodnie z wymogami zawartymi w
art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2013 r. poz. 611 z
późn. zm.) - dołączył pełną dokumentację określającą warunki bezpieczeństwa imprezy. Ponadto decyzja
zezwalająca na przeprowadzenie imprezy masowej nr ZK.7230.52.2015.CC z dnia 13 sierpnia 2015 r.
pozwalająca na korzystanie z dróg publicznych została wydana ze względu na dopełnienie przez podmiot
ubiegający się o wydanie tej decyzji wszystkich formalności, o których mowa w art. 65 b ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz 1137 z późn. zm.). Powyższa decyzja była
ostateczna i nie została uchylona w toku instancyjnym, jak też nie stwierdzono jej nieważności i
niezgodności z prawem.

W tym miejscu należy także zauważyć, iż organizacja różnego rodzaju imprez kulturalnych
w mieście, w tym również rozpatrywanie wniosków o wydanie zgody na ich organizację, leży w
kompetencji władz samorządowych zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), a oczekiwania znacznej części społeczności lokalnej
potwierdzają celowość ich odbywania się.

Odnosząc się do kwestii lokalizacji tego typu imprez należy stwierdzić, iż przy wydawaniu decyzji
czy zgody na organizację imprezy brane były pod uwagę kwestie dotyczące uciążliwości dla mieszkańców.
Priorytetem było wyznaczenie takiego miejsca, które pozwalałoby na organizację imprezy (przy
maksymalnej liczbie 10 000 uczestników) w jak największym oddaleniu od zabudowań mieszkalnych.
Jednocześnie lokalizacja taka nie może stanowić utrudnień, które mogłyby wpłynąć na marginalizację tego
typu festiwalu. Należy bowiem dodać, że ww. festiwal był prestiżowym wydarzeniem o dużym znaczeniu
dla promocji miasta Katowice.

W sprawie dotyczącej znacznej emisji poziomu hałasu przekraczającego normy nagłośnienia
zauważyć należy, iż odnośnie tego typu imprez masowych zajęło stanowisko Ministerstwo Środowiska w
odpowiedzi na zapytanie nr 2155 z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie nowelizacji niektórych przepisów
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)
dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu, wyrażając pogląd, iż: cyt. „przepisy ustawy Prawo ochrony
środowiska nie dają legitymacji do określania, w drodze decyzji administracyjnej dopuszczalnego poziomu
hałasu przenikającego do środowiska w trakcie trwania uroczystości/imprez, o których mowa w art. 156 ust.
2 ww. ustawy (tj. uroczystości związane z kultem religijnym, imprezy sportowe, handlowe, rozrywkowe i
inne legalne zgromadzenia). Jednocześnie ze względu na fakt, że istotą ww. uroczystości/imprez jest
znaczna emisja hałasu do środowiska, przekraczająca dopuszczalny poziom hałasu, nie znajduje się
uzasadnienia w celowości wykonywania przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska pomiaru
hałasu w środowisku w trakcie trwania takiej imprezy”.

Mając powyższe na uwadze skargę należy uznać za bezzasadną.
Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 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 stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
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