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Uchwała nr LXV/1588/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 28 września 2006r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana  na bezczynność 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 

 
 ść Prezydenta Miasta Katowice w zakresie 
umożliwienia skarżącemu całodobowego dojazdu do garażu znajdującego się w Katowicach przy 
ul.Gościnnej 7a była przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Katowice w dniu 27.04.2006r. 
Podjęta w tym zakresie Uchwała Nr LIX/1366/06 uznała skargę za bezzasadną. 
Mając na względzie rozwiązanie konfliktu w obrębie ww. nieruchomości w dniu 24.03.2006r.  u 
Przewodniczą
z udziałem Naczelnika Wydziału Geodezji i Gospodarki Mieniem, na którym przedstawiono 
zainteresowanemu propozycje rozwiązania zaistniałej sytuacji, poprzez zamianę nieruchomości 
garażowej na inną nieruchomość ł zainteresowanie zamianą 
nieruchomości będącej jego własnością na zaadaptowane w tym celu pomieszczenia 
w bezpośrednim sąsiedztwie ul.Gościnnej.  
Sprawa korzystania z powyższej nieruchomości była przedmiotem rozpatrzenia na posiedzeniach 
Prezydenta Miasta w dniach 29.05. i 7.07.br. Realizując stanowiska Prezydenta wykonano szereg 
czynności zmierzających do zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem, 
a Pań ędzy innymi wykonano ekspertyzę techniczno-
budowlaną dot. adaptacji pomieszczeń położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ul. Gościnnej na 
garaż, zlecono wycenę nieruchomości garażowej Państ ieruchomości Miasta 
wskazanej do zamiany. 
W dniu 2.06.br. podczas spotkania u Wiceprezydentów Miasta Katowice: Pani Krystyny Siejnej i 
Pana Józefa Kocurka z udziałem Pa ępujące warunki prowadzonego 
postępowania w tym zakresie: 

−   Miasto ponownie uruchomi wycenę garażu stanowiącego własność Pań z oraz  
rozezna możliwości adaptacji innych pomieszczeń na garaż. Warunkiem wykonania 
powyższego będzie udostępnienie przez Państwo  nieruchomości będącej w ich 
użytkowaniu wieczystym (zabudowanej garażem) firmie dokonującej wycen na zlecenie 

ąże kontakt we własnym zakresie ze wskazaną firmą. 
−   poinformo ż zamiana może być dokonana zgodnie z przepisami 

ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. z uwzględnieniem rozliczeń z tytułu różnicy 
wartości zamienianych nieruchomości, w tym celu niezbędna jest ich wycena. 

 Do dnia dzisiejszego skarżący nie wywiązał się z podjętych wówczas ustaleń, uniemożliwiając tym 
samym kontynuację podjętych działań w kierunku uregulowania sytuacji 
w obrębie przedmiotowej nieruchomości. 
Równolegle do ww. działań kilkakrotnie wzywano użytkownika nieruchomości przy ul.Gościnnej 

ożliwienia swobodnego dojazdu Pań
garażu. Powyższe działania nie przyniosły rezultatu, w związku z tym pismem 
z dnia 7.07.2006r. skierowano sprawę do Biura Prawnego, celem wszczęcia działań przewidzianych 
literą prawa, zmierzających do wyegzekwowania zwrotu nieruchomości na rzecz Miasta na drodze 
postępowania sądowego.  
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 12.09.br. wobec przedstawionej dokumentacji 
obrazującej zakres i przebieg działań Prezydenta Miasta Katowice w zakresie załatwienia sprawy 

ła przedmiotową skargę za bezzasadną. 
Biorąc pod uwagę podejmowane działania przez Miasto brak podstaw do uznania skargi za zasadną. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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