
Uchwała nr XIV/227/03
Rady Miejskiej Katowic

z dnia 20 października  2003 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańców budynku przy ul. Złotej  na Prezydenta Miasta Katowice.
	
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku 
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz. 1071 z późn.zm.)

Rada Miejska Katowic
u c h w a l a:

§1.	Uznać za bezzasadną skargę mieszkańców budynku przy ul. Złotej w Katowicach (T_ S_, I_ W_, B_ M_ i L_ W_) na Prezydenta Miasta Katowice w związku z przewlekłym postępowaniem w sprawie przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności garaży. 

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

§3. Zobowiązać  Przewodniczącego Rady Miejskiej Katowic do zawiadomienia Skar- żących o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miejskiej Katowic.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



								Przewodniczący
							    Rady Miejskiej Katowic


								 Jerzy Forajter










Uzasadnienie


T_ S_, I_ W_, B_ M_ i L_ W_ - mieszkańcy budynku przy ul. Złotej  w Katowicach, skierowali w dniu 29.07.2003r. do Rady Miejskiej skargę na Prezydenta Miasta Katowice w związku z przewlekłym postępowaniem w sprawie przeniesienia prawa użytkowania gruntu oraz prawa własności garaży.
W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że zakończenie sprawy nie leży obecnie w mocy Urzędu  Miasta Katowice.
Przedmiotowy teren, na którym usytuowane są garaże  skarżących – zgodnie z księgą wieczystą nr 19811 pozostaje w użytkowaniu wieczystym Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Wojewoda Śląski w dniu 05.09.2002r. wydał decyzję Nr RR-GN.II/77201/24/01 zmieniającą decyzję uwłaszczeniową Wojewody Katowickiego wydaną na rzecz Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych „Instal”. Jednakże aktem notarialnym z dnia 19.06.1997r. Rep. „A” Nr 3700/97 PIP „Instal” przekazał do KTBS prawo użytkowania wieczystego m.in. gruntu zabudowanego przedmiotowymi garażami. Zatem konieczne jest doprowadzenie do zgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z faktycznym stanem prawnym.
Należy zauważyć, że zmiany aktu notarialnego mogą dokonać jedynie strony, które akt ten zawierały tj. PIP „Instal” i KTBS. Natomiast w przypadku braku polubownego załatwienia sprawy rozstrzygać może sąd powszechny.
W obecnym stanie prawnym przedmiotowej nieruchomości, nie ma podstaw do wystąpienia w ramach zadań wykonywanych z zakresu administracji rządowej do Wojewody Śląskiego o zgodę na zbycie gruntu w oparciu 
o art.211 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn.zm.), ponieważ ustawodawca w w/w ustawie określił, że grunt musi stanowić własność Skarbu Państwa lub gminy.
Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. wystąpiło 
z wnioskiem z dnia 05.08.2003r. do Sądu Rejonowego – Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanie zmian w księdze wieczystej Kw Nr 19811 oraz założenie dla w/w nieruchomości nowej księgi wieczystej z pominięciem prawa użytkowania wieczystego wnioskodawcy. Obecnie oczekuje się na zawiadomienie z Sądu.
Katowickie TBS Sp. z o.o. oraz Wydział Rozwoju Regionalnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego od momentu wydania decyzji Wojewody Śląskiego 
z dnia 05.09.2002r. prowadzą postępowanie wyjaśniające o czym świadczą pisma kierowane do Sądu Rejonowego – WKW a przesłane Urzędowi Miejskiemu do wiadomości. Najemcy garaży są informowani o prowadzonych postępowaniach.
Zakończenie wszczętego postępowania, dotyczącego przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu może nastąpić dopiero po otrzymaniu z Sądu Rejonowego – WKW zawiadomienia o złożeniu księgi wieczystej dla przedmiotowej nieruchomości, z wpisem w dziale II jako właściciela Skarb Państwa.
Komisja Rozwoju Miasta Rady Miejskiej Katowic omawiała skargę mieszkańców budynku przy ul. Złotej na posiedzeniu w dniu 16.09.2003r. uznając ją za bezzasadną.
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Komisja Główna na posiedzeniu w dniu 23.09.2003r. po zapoznaniu się z dokumentami, postanowiła jednogłośnie  wnieść do Rady Miejskiej o uznanie skargi za nieuzasadnioną.








