
UCHWAŁA NR XLIV/842/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J  J  na działania Prezydenta Miasta Katowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                        
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
Uchwala:

§1. Uznać za bezzasadną skargę Pana J  J  z dnia 20 marca 2017 r. na działania Prezydenta 
Miasta Katowice związane ze sprawami własnościowymi oraz kwestią rozliczeń wynikających z umów 
cywilnoprawnych w odniesieniu do nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy W

§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.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

Pan J J pismem z dnia 20 marca 2017 r., przekazanym przez Dyrektora Izby
Administracji Skarbowej w Katowicach przy piśmie z dnia 5 kwietnia 2017 r., wniósł skargę na działania
Prezydenta Miasta Katowice związane ze sprawami własnościowymi oraz kwestią rozliczeń wynikających z
umów cywilnoprawnych w odniesieniu do nieruchomości położonej w Katowicach przy ulicy W
oznaczonej jako części działek nr 55/1 i 55/2.

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono, iż pismem
z dnia 18 lutego 2010 r. Pan W B – właściciel nieruchomości przy ul. W w
Katowicach - działka nr 56, wystąpił z wnioskiem o pozyskanie w drodze zamiany sąsiednich gruntów
Miasta, oznaczonych jako część działek nr 55/1 i 55/2 o łącznej powierzchni ok. 650 m2, w zamian za część
własnej nieruchomości o powierzchni ok. 700 m2, celem planowanej rozbudowy salonu i serwisu
samochodowego.

Biorąc pod uwagę aktualne i przyszłe potrzeby komunikacyjne w tym rejonie wyrażono zgodę na
zamianę ww. nieruchomości z uwzględnieniem wartości nieruchomości oraz należnego podatku VAT.
Jednocześnie z uwagi na długi czas potrzebny do załatwienia sprawy, wyrażono zgodę na udostępnienie
nieruchomości Miasta w oparciu o umowę dzierżawy do czasu dokonania zamiany.

W związku z powyższym w dniu 17 marca 2010 r. zawarto umowę dzierżawy nr 7002, obejmującą
części działek nr 55/1 i 55/2 z przeznaczeniem na cele związane z realizacją inwestycji przez dzierżawcę, na
okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia zamiany nieruchomości, lecz nie dłużej niż do dnia 30 czerwca
2010  r. Miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy niezagospodarowanej wówczas nieruchomości był wyższy od
minimalnych stawek czynszu ustalonych przez Miasto. W wyniku przedłużającej się procedury
przygotowania nieruchomości do zamiany, w celu kontynuacji prawnego korzystania z nieruchomości w
dniu 31 sierpnia 2010 r. zawarto kolejną umowę na czas oznaczony, tj. od dnia 1 września 2010 r. do czasu
zamiany nieruchomości, nie dłużej niż do dnia 31 maja 2011 r. Czynsz dzierżawny został naliczony w
oparciu o faktyczny sposób użytkowania terenu (cele składowe związane z działalnością gospodarczą oraz
plac budowy), również w wysokości wyższej od czynszu ustalonego według stawek minimalnych.
Dodatkowo z tytułu bezumownego korzystania z ww. gruntu w okresie pomiędzy umowami dzierżawy
naliczono jednorazowe wynagrodzenie.

W dniu 24 sierpnia 2010 r. i w dniu 30 sierpnia 2010 r. wpłynęły pisma, które dotyczyły wypłaty
odszkodowania tytułem „zwrotu równowartości utraconej w drodze wywłaszczenia posesji”, które zostały
przekazane do załatwienia przez Biuro Zasobu Skarbu Państwa. W związku z powyższym pismem nr BSP-
FK.72211/1/15/2010 z dnia 29 września 2010  r. udzielono odpowiedzi w zakresie braku podstaw prawno -
administracyjnych wypłaty odszkodowania w tym przypadku, informując jednocześnie o możliwości zwrotu
wywłaszczonej nieruchomości.

Z uwagi na powzięcie informacji o możliwym zwrocie nieruchomości Wydział Gospodarki
Mieniem Urzędu Miasta Katowice pismami nr GM.VI.MU.7222/8/10 z dnia 8 lutego 2011 r. oraz
nr GM-III.6845.110.2011.MC z dnia 29 marca 2011 r. zwrócił się do Pana W B
o wstrzymanie działań inwestycyjnych oraz poinformował o braku możliwości kontynuacji umowy po
upływie okresu umownego. Ponadto zaproponowano rozwiązanie umowy dzierżawy za porozumieniem
stron, na które nie otrzymano odpowiedzi.

Pismami z dnia 26 kwietnia 2011 r. i dnia 5 maja 2011 r. ostatecznie zostało zadeklarowane żądanie
zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Decyzją nr BSP-FK.72211/1/15/2010 z dnia 17 maja 2011 r.
postępowanie dotyczące wypłaty odszkodowania zostało umorzone jako bezprzedmiotowe, jednocześnie
pismem nr BSP-FK.72211/1/15/2010 z dnia 19 maja 2011 r. wystąpiono do Wojewody Śląskiego o
wyłączenie organu z postępowania o zwrot ww. nieruchomości.

Postanowieniem nr NW/XIV/7724/55/11 z dnia 2 czerwca 2011 r. Wojewoda Śląski wyznaczył do
rozpatrzenia powyższych wniosków Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie, który decyzją
nr IR-MG.6821.01.2012 z dnia 14 listopada 2012 r. orzekł o zwrocie nieruchomości oznaczonej jako działki
nr 55/3, 55/5, 55/8, 55/10 oraz o związanych ze zwrotem rozliczeniach. W związku z odwołaniem z dnia 8
grudnia 2012 r. kwestionującym określone w decyzji wartości ustalone w oparciu o operat szacunkowy,
wykonany na okoliczność zwrotu, Wojewoda Śląski decyzją ostateczną z dnia 16 kwietnia 2013 r. utrzymał
w mocy decyzję z dnia 14 listopada 2012 r.

Ze względu na fakt, iż po upływie obowiązywania umowy (tj. w okresie od dnia 31 maja

Id: E308D91B-9F17-4D4D-8DC4-09239B081EF1. Podpisany Strona 1



2011 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.) nie wydano Miastu przedmiotu dzierżawy i nadal korzystano z niej bez
tytułu prawnego, zostało naliczone wynagrodzenie za bezumowne użytkowanie gruntu.

W związku z brakiem uregulowania części powyższej należności Sąd Rejonowy Katowice - Zachód
w Katowicach wyrokiem z dnia 11 marca 2014 r., uwzględniając opinię biegłego, zmniejszył wysokość
żądanego przez Miasto wynagrodzenia.

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż zadysponowanie nieruchomością przy ul. W
w okresie kiedy Miasto było jej właścicielem odbywało się zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawnymi.

Wyjaśnienia tej treści przekazał skarżącemu również Prezydent Miasta Katowice przy piśmie z dnia
6 marca 2017 r. Nr OZ-K.1510.139.2016.ZM.

Ponadto stwierdzono, że stan prawny nieruchomości stanowiących współwłasność Pana J
J oznaczonych jako działki nr 55/3/ 55/5, 55/8 55/10 z karty mapy 30 obręb Ligota, ujawniony w
bazie danych ewidencji gruntów i budynków jest zgodny z dostępną dla organu dokumentacją źródłową.

Podkreślenia wymaga, iż organy prowadzące ewidencję gruntów i budynków rejestrują jedynie
stany prawne w oparciu o określone dokumenty, nie mogą samodzielnie rozstrzygać w kwestii uprawnień do
gruntów, budynków i lokali i nadawać tych praw. Ww. ewidencja pełni rolę informacyjną, a rejestr
ewidencji gruntów jest wyłącznie odzwierciedleniem danych wynikających z przedłożonych dokumentów.

Szczegółowych wyjaśnień w tym zakresie oraz w kwestiach dotyczących wpisu firmy VITRES
Nieruchomości Sp. z o.o. jako współwłaściciela ww. nieruchomości położonych przy ulicy W w
Katowicach udzielił skarżącemu także Wydział Geodezji pismem z dnia 24 kwietnia 2017 r. Nr G-
II.6621.1.1415.2017.AS.

W tym stanie sprawy skargę należy uznać za bezzasadną.
Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 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.

Dodatkowo należy wskazać, że w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż w związku z
poprzednią skargą ww. (wpływ do Urzędu Miasta Katowice w dniu 21 listopada 2016 r.), która dotyczyła
wymiarowych decyzji podatkowych, a którą Rada Miasta Katowice na mocy uchwały nr XXXVI/709/17 z
dnia 2 lutego 2017 r. przekazała do rozpatrzenia Prezydentowi Miasta Katowie, uznając się organem
niewłaściwym do jej rozpoznania, wszczęte zostało postępowanie administracyjne i w dniu 7 marca 2017 r.
wydane zostały decyzje o odmowie wznowienia postępowania podatkowego w sprawie ustalenia wysokości
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości dotyczącego okresu od maja 2013 r. do lipca
2016 r.

Od powyższej decyzji Pan J J nie złożył odwołania.
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