
Uznać  za  bezzasadną  skargę  Pani  S       F           z  dnia  1  lipca  2009r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani S       F           na przewlekłe załatwianie wniosku o wykup

Uchwała nr XLV/947/09
Rady Miasta Katowice 

z dnia 31 sierpnia 2009r.

 
lokalu mieszkalnego przez 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. na  przewlekłe 
załatwianie wniosku o wykup lokalu mieszkalnego przez Prezydenta Miasta Katowice.  

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

§3. Zobowiązać  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  do  zawiadomienia  skarżącej 
o sposobie załatwienia skargi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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rocedura sprzedaży lokalu Pani S       F           zostanie uruchomiona
Mając powyższe na uwadze skargę Pani S         F               należy uznać za bezzasadną.

Ponadto ustalono, iż wniosek Pani S       F          o wykup lokalu mieszkalnego został przekazany

W dniu 6 lipca 2009r. do Biura Rady Miasta Katowice wpłynęło pismo Pani S       F          z dnia

UZASADNIENIE

 
1  lipca 2009r.  zawierające zarzuty pod adresem Prezydenta  Miasta  Katowice  na przewlekłe  załatwianie 
wniosku o wykup lokalu mieszkalnego.  

 W  toku  przeprowadzonego  w  niniejszej  sprawie  postępowania  wyjaśniającego  ustalono,  iż 
pismem z dnia 4 czerwca 2009r. skarżąca wniosła skargę do Prezydenta Miasta Katowice w której zawarła 
zarzut opieszałości w sprawie realizacji jej wniosku o wykup zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego 
w  Katowicach  przy  ulicy  Kilińskiego  19/6.  W odpowiedzi  z  dnia  23  czerwca  2009r.  poinformowano 
skarżącą, iż w powyższej sprawie podjęto niezbędną procedurę celem realizacji wniosku uznając zarazem 
skargę za bezzasadną. Następnie pismem z dnia 30 czerwca 2009r. ww. ponownie wniosła skargę podnosząc 
te  same  zarzuty.  Prezydent  Miasta  Katowice  w  piśmie  z  dnia  22  lipca  2009r.  podtrzymał  stanowisko 
wyrażone w powyższej odpowiedzi. 

 
z Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach do Urzędu Miasta Katowice w dniu 
25 czerwca 2007r. W tym miejscu należy zauważyć, iż Miasto przyjęło zasadę, że w budynkach w których 
została  przeprowadzona  inwentaryzacja  należy  dążyć  do  uzyskania  zgody  właścicieli  lokali  w  formie 
uchwały  na  przyjęcie  wykonanej  inwentaryzacji  budynku  –  do  ustalenia  powierzchni  użytkowej  lokali 
i  odpowiadającym im udziałów w nieruchomości  wspólnej.  W związku z tym,  iż wniosek skarżącej  nie 
uwzględniał  danych  z  inwentaryzacji  ponownie  przesłany  został  do  KZGM  celem  uzupełnienia 
o zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz uchwałę o przyjęciu wykonanej inwentaryzacji. W wyniku 
podjęcia stosownych działań przez KZGM i Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej uchwała w sprawie przyjęcia 
inwentaryzacji do aktualizacji powierzchni i wysokości udziałów w nieruchomości przy ulicy Kilińskiego 19 
w Katowicach została podjęta w trybie indywidualnego zbierania głosów. 

Podkreślić  zarazem  należy,  iż  odpowiedzialnym  za  przygotowanie  ww.  projektu  uchwały 
i procedury jej przyjęcia odpowiedzialny jest Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej. Sama procedura nie jest 
określona precyzyjnie w czasie i zależy od zaangażowania wszystkich właścicieli. Wymagana jest również 
zgoda wszystkich właścicieli do przyjęcia ww. uchwały. Miasto jest jednym z właścicieli lokali i nie ma 
żadnych  szczególnych  uprawnień.  Stwierdzić  jednocześnie  należy,  iż  procedura  zbycia  lokali  jest 
wieloetapowa i ma charakter cywilno -  prawny, a nie administracyjny. 

Zaznaczyć ponadto trzeba, iż p  
niezwłocznie po przekazaniu przez KZGM do Urzędu Miasta zaktualizowanego wniosku o wykup lokalu. 
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