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Uchwała nr XXXVII/787/09 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 23 lutego 2009r. 

 

zynność Prezydenta Miasta Katowice.                 
 
  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z 
późn. zm.) 

  
     Rada Miasta Katowice 
               uchwala: 
 
   
§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na 

ęści 
dotyczącej bezczynności Prezydenta Miasta Katowice w sprawie nieuregulowania spraw 
prawno – własnościowych gruntów przy ulicy Szczecińskiej 16 i 18 w Katowicach. 

 
§2.    Uznać za zasadną skarg na L 

ęści dotyczącej 
braku odpowiedzi na pismo z dnia 16 września 2008r. 

 
§3. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarŜących                

o sposobie załatwienia skargi. 
 
§5. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Miasta Katowice i Prezydentowi 

Miasta Katowice. 
 
§6. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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UZASADNIENIE 

 

Ŝyli skargę na bezczynność Prezydenta Miasta 
Katowice w sprawie nieuregulowania spraw prawno – własnościowych gruntów przy ulicy 
Szczecińskiej 16 i 18 w Katowicach oraz brak odpowiedzi na pismo z dnia 16 września 2008r. 
 W wyniku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono, 
iŜ sprawa była juŜ przedmiotem rozpatrzenia przez Radę Miasta Katowice w stosunku do której 
Rada Miasta podjęła stosowaną uchwałę (nr XXV/521/08 z dnia 25 kwietnia 2008r.),                       
tj. uznała za bezzasadną skargę skarŜącego na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice                       
w powyŜszym zakresie.   
 Analizując zebrany w sprawie materiał dowodowy ustalono ponadto co następuje:  
Przedsiębiorstwo Robót InŜynieryjnych S.A. Holding pismem z dnia 17 marca 2005r. złoŜyło 
Miastu Katowice wypowiedzenie z dniem 30 czerwca 2005r. umowy zawartej w dniu 30 listopada 
1992r. na mocy której miasto Katowice do czasu przejęcia na własność nieruchomości, 
sprawowałaby zarząd w naleŜących do PRInŜ S.A. Holding budynkach mieszkalnych przy ulicy 
Szczecińskiej 16 i 18 w Katowicach. W powyŜszej umowie Przedsiębiorstwo zobowiązało się do 
przeprowadzenia działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego gruntu i przygotowania 
umowy kupna-sprzedaŜy pomiędzy Miastem a właścicielami gruntu. PowyŜszego celu w stosunku 
do ww. nieruchomości Przedsiębiorstwo nie zrealizowało z uwagi na brak kontaktu z właścicielami 
nieruchomości. 
 Po tym fakcie lokatorzy budynków przy ulicy Szczecińskiej 16 i 18 kilkakrotnie zwracali            
się do Prezydenta Miasta Katowice o nie wydawanie budynków powyŜszej Spółce oraz przejęcie 
ich przez Miasto i umoŜliwienie im wykupu mieszkań na własność. Ponadto w dniu 14 września 
2007r. Zgromadzenie Mieszkańców złoŜyło wniosek w sprawie zawarcia przed notariuszem 
trójstronnego porozumienia gwarantującego im wykup lokali mieszkalnych po cenach 
preferencyjnych wg ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o zasadach zbywania mieszkań będących 
własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu 
Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu 
Państwa. Proponowane porozumienie zobowiązywałoby Miasto do regulacji stanu prawnego 
gruntów pod budynkami mieszkalnymi i przekazania ich PRInŜ S.A., zaś Spółkę do sprzedaŜy 
mieszkań na zasadach cytowanej ustawy.  
 W tym miejscu naleŜy zauwaŜyć, iŜ sprawa powyŜszych nieruchomości w związku                      
z pismami mieszkańców, jak i Zgromadzenia Mieszkańców była wielokrotnie rozpatrywana na 
posiedzeniach przez Prezydenta Miasta Katowice, a to w dniach 29 czerwca 2005r., 25 listopada 
2005r., 6 marca 2006r., 27 marca 2006r., 19 czerwca 2006r., 14 lipca 2006r., 21 sierpnia 2006r.,                 
9 października 2006r., 4 kwietnia 2007r., 8 sierpnia 2007r., 12 października 2007r., 11 kwietnia 
2008r. oraz 9 stycznia 2009r. Ponadto o stanowisku i podjętych działaniach Miasta Zgromadzenie 
Mieszkańców wielokrotnie było informowane pisemnie, ostatnio pismami z dnia  3 grudnia 2007r., 
7 stycznia 2008r., 14 kwietnia 2008r. oraz 16 czerwca 2008r. 
 Ponadto wyjaśnienia w sprawie  składane były przy piśmie z dnia 22 sierpnia 2008r. 
będącym odpowiedzią na interpelację Radnego Pana Marka Szczerbowskiego oraz piśmie z dnia             
2 września 2008r. będącym odpowiedzią na pismo Poseł Pani Julii Pitery. 
 Podejmowano zarazem szereg działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego ww. 
nieruchomości. I tak wystąpiono do Syndyka PRInŜ S.A. Holding w upadłości z deklaracją woli 
Miasta przekazania działek na rzecz spółki uwaŜając, iŜ przyczyniłoby się to do najszybszej 
realizacji oczekiwań mieszkańców w zakresie wykupu mieszkań na preferencyjnych zasadach 
bezpośrednio od PRInŜ.  
 W celu omówienia przedstawionych propozycji odbyły się dwa spotkania z Zarządem PRInŜ 
– ostatnie 2 września 2008r., na którym PRInŜ zobowiązał się do ponownego przeanalizowania 
sprawy pod kątem uwarunkowań prawnych i finansowych oraz przedstawienia swojego stanowiska. 
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 Z uwagi jednakŜe na występujące rozbieŜności pomiędzy Miastem a PRInŜ odnośnie 
uregulowania spraw prawno – własnościowych gruntów przy ulicy Szczecińskiej 16-18                            
w Katowicach obecnie zwrócono się o wydanie ekspertyzy prawnej do Wydziału Prawa                         
i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
 Mając powyŜsze na uwadze, a w szczególności brak jednoznacznych osiągnięć                               
w oczekiwanym przez zainteresowanych czasie nie oznacza, Ŝe Miasto nie podejmuje w tej sprawie 
działań. Ostateczne zakończenie sprawy uzaleŜnione jest bowiem od wielu, często sprzecznych ze 
sobą czynników o których zainteresowani wielokrotnie byli informowani. Stąd zarzut bezczynności 
w  aktualnym stanie sprawy nie znajduje potwierdzenia, a skargę w tej części naleŜy uznać za 
bezzasadną. 
 Odnośnie natomiast drugiego podniesionego w skardze zarzutu stwierdzić natomiast naleŜy, 
iŜ jest on zasadny. Na pismo z dnia 16 września 2008r. w sprawie przesłania informacji w kwestii 
zaawansowania uzgodnień w sprawie uregulowania spraw prawno – własnościowych gruntów przy 
ulicy Szczecińskiej 16 i 18 w Katowicach nie udzielono bowiem odpowiedzi.   
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


