
UCHWAŁA NR XXXIV/743/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 10 marca 2022 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) na wniosek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdzić brak właściwości Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia skargi w sprawie likwidacji 
tramwajów w Gliwicach z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazać skargę do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, celem 
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania skargi do Śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach oraz poinformowania osoby skarżącej o zajętym przez Radę Miasta 
stanowisku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/743/2022 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 10 marca 2022 r. 

Uzasadnienie 

Korespondencją z dnia 17 stycznia 2022 r. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach 
przekazał do Rady Miasta Gliwice skargę mieszkańca z dnia 15 stycznia 2022 r. na likwidację tramwajów 
w Gliwicach, do rozpatrzenia zgodnie z właściwością. Osoba skarżąca w swoim piśmie wskazała, że "skarży 
się, że w Gliwicach zlikwidowano tramwaje. Były zabytkowe". 

W ww. piśmie Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach uznał, że wystąpienie mieszkańca 
stanowi skargę na działalność organu wykonawczego gminy, tj. Prezydenta Miasta Gliwice,  jako 
wykonującego zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, zgodnie z ustawą o publicznym 
transporcie zbiorowym. Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi na 
Prezydenta Miasta Gliwice rozpatruje Rada Miasta Gliwice. 

Skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), która 
zapoznała się z nią na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2022 r. Jednocześnie Komisja zapoznała się z opinią 
prawną, w której wskazano, że przedmiotem skargi jest nie tyle sam fakt likwidacji tramwajów w Gliwicach, 
ale to, że, zdaniem skarżącego, zlikwidowany został zabytkowy system komunikacji tramwajowej. Komisja 
wskazuje również, że w wystąpieniu osoby skarżącej nie został również wskazany podmiot, którego, jej 
zdaniem, błędne lub nieprawidłowe działania są powodem złożenia skargi. 

W związku z powyższym, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje przekazanie skargi do 
podmiotu właściwego ze względu na przedmiot skargi. Komisja  proponuje uznać Radę Miasta Gliwice za 
niewłaściwą do rozpatrzenia skargi na likwidację zabytkowych tramwajów w Gliwicach oraz zwrócić skargę 
mieszkańca do Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. 
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