
Uchwała Nr XLVI/603/02 
Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 4 marca 2002r. 

 
 
w sprawie załatwienia skargi na gospodarowanie mieniem komunalnym. 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pk 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591) w związku z art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) 
 
 

Rada Miejska Katowic 
u c h w a l a: 

 
 
1. Uznać za bezzasadną skargę mieszkańców budynków przy ul. Warszawskiej 44 i 44a oraz 46 i 46a 
w Katowicach na gospodarowanie mieniem komunalnym, która wpłynęła do Biura Rady Miejskiej 
Katowic w dniu 24.01.2002r.  
 
2.Prawne i faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały. 
 
3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej Katowic do zawiadomienia skarżących o sposobie 
załatwienia skargi. 
 
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący 
Rady Miejskiej Katowic 

 
Wojciech Boroński 

 
 
 

Uzasadnienie 
 

"Nadto przedmiotem skargi jest opieszałość Urzędu Miasta Katowice w sprawie przekazania gruntu 
pod garażami ich właścicielom - gruntu którego wydania domaga się Spółka Akcyjna Moles w 
Katowicach. 
W związku z postawionymi zarzutami ustalono: 
Powództwem z lutego 2000r. S.A. Mole (właściciel przedmiotowych nieruchomości do roku 1970) 
wystąpiła do Sądu o wykreślenie w części II księgi wieczystej Miasta Katowice i wpisanie Spółki jako 
właściciela oraz o wydanie nieruchomości. 
Do Urzędu Miasta sprawa wpłynęła we wrześniu 2000r. i stosowanie do wezwania Sądu udzielona 
została odpowiedź po zajęciu przez Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem stanowiska w sprawie.  
Nieruchomości będące przedmiotem postępowania przed Sądem przejęte zostały na rzecz Skarbu 
Państwa w oparciu o zaświadczenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Katowicach Wydział 
Finansowy z dnia 31 listopada 1970r. 
Przejęcie nieruchomości nastąpiło z powołaniem się na przepisy art. 2 ust. 1 pkt e dekretu z dnia 
8.3.1946r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz.U. RP nr 13 poz. 87). 
Przepis ten stanowił, że z mocy samego prawa przechodzi na własność Skarbu Państwa wszelki 
majątek osób zbiegłych do nieprzyjaciela. Na tej podstawie skierowany został wniosek do Ksiąg 
Wieczystych i dokonano zmiany wpisu właściciela.  
Podstawą prawną dokonania zmian w Księdze Wieczystej był art. 7 dekretu z 28.10.1947r. o mocy 
prawnej ksiąg wieczystych na obszarze ziem odzyskanych i b. Wolnego Miasta Gdańska. 
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Stosownie do przepisów ustawy z dnia 10.5.1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 32 poz. 191 z późn zm.) część 
nieruchomości została skomunalizowana decyzjami Wojewody Katowickiego i obecnie stanowi 
własność miasta Katowice lub współwłasność Miasta i osoby fizycznej. W toczącym się przed Sądem 
Okręgowym postępowaniu pełnomocnik Miasta w odpowiedzi na pozew wniósł o oddalenie powództwa 
i podniósł, że nie dysponuje aktami archiwalnymi, które stanowiły podstawę przejęcia nieruchomości 
na rzecz Skarbu Państwa w trybie powołanego dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich, ale 
że być może w dacie przejęcia nieruchomości były podstawy do zastosowania przepisów dekretu. 
Obowiązująca w dacie wydania zaświadczenia instrukcja archiwalna przewidywała 10 letni okres 
archiwizowania tego typu dokumentów. Biuro Prawne zbadało akta rejestrowe Spółki. Wyciągi z akt 
rejestrowych i uwierzytelnione tłumaczenia z języka niemieckiego dołączono jako dowody w sprawie.  
Wystąpiono także do Archiwum Państwowego w Katowicach celem ustalenia narodowości 
akcjonariuszy spółki, w szczególności czy nie byli na liście narodowościowej niemieckiej z uwagi na 
fakt prowadzenia działalności w czasie wojny. W zasobach archiwalnych nie odnaleziono jednak 
dokumentów dotyczących akcjonariuszy. 
Do Urzędu zgłosili się także mieszkańcy, następnie powołani przez pełnomocnika Miasta do sprawy 
jako świadkowie, którzy zeznawali przed Sądem. 
Spółka Akcyjna Moles powstała w 1922r. i wpisana została do rejestru handlowego. Ostanie 
zgromadzenie wspólników zostało zwołane w 1947r. Od roku 1947 nie prowadziła działalności. Aktem 
notarialnym z 1998r. spółka reaktywowała swoją działalność i jest wpisana do rejestru handlowego. 
Następstwo prawne akcjonariuszy spółki było badane przez Sąd Rejestrowy w związku z jej 
reaktywowaniem. 
Miasto w piśmie procesowym podniosło fakt działalności Spółki w czasie okupacji, który to mógł być 
zinterpretowany jako działalność osoby prawnej niemieckiej, a zatem dający przesłanki do 
zastosowania przepisów dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich. Przyjęta w zaświadczeniu 
podstawa prawna dekretu dotyczyła osób fizycznych a nie osób prawnych. 
 
 
W odpowiedzi SA Moles przedstawiła poświadczenie obywatelstwa polskiego z 1948r dwóch z czterech 
ówczesnych akcjonariuszy spółki wydane przez Zarząd Miejski w Katowicach. 
W tej sytuacji dowody jakimi Urząd Miasta dysponuje wydają się być niewystarczające dla obrony 
stanowiska, że słusznym było przejęcie nieruchomości w 1970 roku na rzecz Skarbu Państwa jako 
mienia poniemieckiego. 
Zarzuty więc skarżących, że nieudolnie broni się własności Miasta są bezzasadne w świetle 
okoliczności przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.  
Brak podstaw także do przyjęcia za słuszny zarzut o niewielkim zaangażowaniu Miasta w sprawie. 
Poszukiwanie dokumentów, które mogą stanowić dowód w sprawie zarówno w archiwach Urzędu 
Miasta jak i u innych podmiotów, w tym w Archiwum Państwowym przeczy tym zarzutom (wypisy z 
rejestru, zlecenie na koszt Urzędu tłumaczenia z języka niemieckiego). 
Nieprawdziwe są także twierdzenia skarżących, że na początku postępowania poinformowani zostali, 
że sprawa jest prosta. Sprawy dotyczące przejmowania nieruchomości zwłaszcza w oparciu o przepisy 
powołanego dekretu są z reguły niezwykle złożone zarówno z uwagi na aspekty społeczne jak i 
uwarunkowania polityczne (w dacie ich stosowania).  
Czas trwania procesu uwarunkowany jest zarówno postępowaniem stron przed Sądem jak również 
terminami pracy Sądu. Zarzut więc dotyczący "tempa" procesu przy dużej ilości spraw w Sądach 
wydaje się być nietrafiony. 
Sąd Okręgowy zwrócił się do stron postępowania o rozważenie możliwości zawarcia przed Sądem 
ugody. 
Sprawa ugody ze Spółką Akcyjną Moles była przedmiotem posiedzenia Zarządu Miasta w dniu 
12.12.2001r. i 1.3.2002r. 
 Nieruchomości o które zabiega S.A. Moles to działki zabudowane budynkami mieszkalnymi z początku 
XX wieku, w stanie technicznym do remontu, oraz działki gruntowe i działki z budowlami.  
W przypadku nie zawarcia ugody i niekorzystnego rozstrzygnięcia dla Miasta (wyroku Sądu) - tj. 
wykreślenia z księgi wieczystej miasta Katowice jako właściciela i zobowiązania do wydania SA Moles 
nieruchomości Urząd może zostać zobowiązany do poniesienia kosztów procesu i kosztów zastępstwa 
procesowego obliczonych według obowiązujących przepisów.  
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Nadto S.A. Moles może żądać, odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania przez Miasto z 
nieruchomości, odszkodowania za sprzedaż mieszkania w budynku przy ul. Warszawskiej 46/21 oraz 
zwrotu czynszów dzierżawnych za 3 lata. 
Ostateczne rozstrzygniecie sprawy nastąpi na drodze postępowania sądowego.  
Skarga na bezczynność Urzędu Miasta w sprawie uwłaszczenia garaży jest także bezzasadna. 
Z dniem 01.1.1999r. Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem przejął sprawy uwłaszczenia 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 
W prowadzonym postępowaniu uwłaszczeniowym konieczne było wydzielenie gruntu niezbędnego do 
korzystania z garaży. W wyniku podziału powstały działki nr 135/8 do 135/15 o łącznej powierzchni 
209m2 zabudowane 7 garażami. 
W trakcie prowadzonego postępowania zostały przeprowadzone niezbędne czynności zmierzające do 
uwłaszczenia w/w gruntu tj.: 
- ustanowienie drogi koniecznej na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Katowice celem 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej tj, ul. Warszawskiej (Uchwała Zarządu Miasta Katowice Nr 
1302/00 z dnia 30.07. 2000r.), 
- uzyskanie z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Katowicach odpisu z księgi wieczystej 
prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości, 
- wycena nieruchomości, 
- uzyskanie zgody Wojewody Śląskiego na zbycie w/w nieruchomości w drodze umowy oddania w 
użytkowanie wieczyste (Zarządzenie Nr 322/00 Wojewody Śląskiego z dnia 06.11.2000r.), 
- podanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń informacji o wyznaczeniu 
do zbycia w/w nieruchomości (Obwieszczenie  
 Prezydenta Katowic z dnia 04.12.2000r). 
 Powyższe czynności zostały zakończone w grudniu 2000r. Termin do spisania aktów 
notarialnych ustalono na dzień 02.02.2001r. 
Jednakże po uzyskaniu przez Wydział Geodezji i Gospodarki Mieniem informacji, iż Spółka Akcyjna 
„Moles” wystąpiła z wnioskiem do Sądu Okręgowego w Katowicach o uzgodnienie treści księgi 
wieczystej prowadzonej m.in. dla nieruchomości zabudowanej przedmiotowymi garażami, zostało 
wstrzymane niniejsze postępowanie do czasu zakończenia prowadzonego postępowania przez Sąd.  
 Garaże są posadowione na gruncie Skarbu Państwa i nie są przedmiotem postępowania w tym 
procesie. 
W świetle przedstawionego opisu sprawy i podejmowanych przez Urząd czynności 
zarzuty skarżących są bezpodstawne. 


	Rady Miejskiej Katowic
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