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Uchwała nr LIX/1366/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 kwietnia 2006r. 

 
ść Prezydenta Miasta 

Katowice w zakresie umożliwienia skarżącemu całodobowego dojazdu do garażu 
znajdującego się w Katowicach przy ul. Gościnnej 7a. 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. Z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn.zm.). 
 
 

Rada Miasta Katowice 
u c h w a l a:  

 
 

§1. Uznać za bezzasadną skargę ść Prezydenta 
      Miasta Katowice w zakresie umożliwienia skarżącemu całodobowego dojazdu do garażu 
        znajdującego się w Katowicach przy ul. Gościnnej 7a. 
 
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 
       uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia wnoszącego 
       skargę o sposobie jej załatwienia. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE 

 
 

Przewodniczącego Rady Miasta Katowice informuje o utrudnieniach w dostępie do swojego 
garażu położonego na nieruchomości przy ul.Goś

żawcę ww. nieruchomości. Podnosi jednocześnie kwestię likwidacji w 
latach 1962-1979 osiedla Giszowiec, w wyniku czego poniósł straty w postaci utraty 
zamieszkiwanego budynku oraz garażu, uzyskując w zamian niesatysfakcjonujące go 
odszkodowanie. Porusza również sprawę interwencji Straży Miejskiej i Policji w świetle 
utrudnień w dojeździe do garażu. 
 Z uwagi na wcześniej sygnalizowany konflikt pomiędzy ww. osobami kwestie 

śmie były przedmiotem rozpatrzenia przez 
Prezydenta Miasta  Katowice w dniu 7.11.2005r. Biorąc pod uwagę szeroki aspekt 
zagadnienia i zaistniałą sytuację własnościową, Prezydent zdecydował o podjęciu działań 
zmierzających do przedstawienia Pań
pozyskania (kupno, zamiana) garażu stanowiącego ich własność. 
 Realizując powyższe stanowisko, Pań łu 
w spotkaniu, które odbyło się w dniu 14.12.2005r. w siedzibie tut. Urzędu pod 
przewodnictwem Wiceprezydenta Miasta Józefa Kocurka, przy udziale przedstawicieli 
Wydziału Budynków i Lokali oraz Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem. 
Zainteresowanym została przedstawiona propozycja Miasta, odnośnie możliwych 
do podjęcia działań, zmierzających do rozwiązania zaistniałej sytuacji. 
 Pań ęli propozycji pozyskania przez Miasto garażu 
stanowiącego ich własność,  wyrazili natomiast zainteresowanie udostępnieniem na ich rzecz: 
– zaadoptowanych  pomieszczeń  Zakładu Energetyki Cieplnej  usytuowanych  w  obrębie  

nieruchomości  przy ul. Gościnnej 7a, 
lub 
– wybudowaniem obiektu garażowego na części działki nr 3307/55. 
Powyższe uwarunkowali uzyskaniem takiego samego tytułu prawnego jaki posiadają do 
garażu zlokalizowanego na działce nr 2686/55,  w stosunku do obiektów zamiennych. 
 Informacja w sprawie przeprowadzonych negocjacji z Pań śnie 
korzystania z nieruchomości przy ul.Gościnnej 7a została przedstawiona do rozpatrzenia 
Prezydenta w dniu 16.12.2005r.  Rozpatrując przedmiotowy temat Prezydent zdecydował: 
– podjąć działania zmierzające do pozyskania garażu Pań

spełniający ich oczekiwania, 
– ostatecznie zobowiązać Pana żliwienia Pa stwu B      przejazdu 

i przechodu do garażu, stosownie do zobowiązań wynikających z zawartej umowy 
dzierżawy, pod rygorem jej rozwiązania. 

 Kolejna informacja dotycząca sposobu wykorzystywania nieruchomości położonej 
przy ul. Gościnnej 7a,  została przedstawiona Prezydentowi w dniu 11.01.br., gdzie po 
całościowym rozpatrzeniu tematu zdecydowano o rozwiązaniu umowy dzierżawy z Panem 

ł poinformowany o stanowisku Prezydenta Miasta Katowice 
z dnia 11.01.2006r. oraz o kontynuowaniu działań stosownie do ustaleń poczynionych na 
spotkaniu w dniu 14.12.2005r. 
 Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 17.01.br. w świetle przedłożonych przez 
Prezydenta wyjaśnień nie stwierdziła bezczynności w sprawie dotyczącej zapewnienia 
dojazdu do garaż
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 Dalsze informacje o dotychczas podjętych działaniach, w zakresie uporządkowania 
sytuacji własnościowej w obrębie przedmiotowej nieruchomości i nowej korespondencji  

ntowi Miasta Katowice w dniu 14.02.br. 
 Kopalnia Węgla Kamiennego „Staszic” pismem z dnia 22.02.br wyraziła gotowość  
udostępnienia części pomieszczenia w „Gwarku Niskim” , celem adaptacji na garaż. 
 Z uwagi na końcowy etap postępowania Pań ą zaproszeni na 
kolejne spotkanie, celem przedstawienia oferty Miasta. 
 
 Biorąc pod uwagę przedstawiony  przebieg wydarzeń i podejmowane działania brak 
podstaw do uznania skargi  za zasadną. 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 


