
UCHWAŁA NR XXX/704/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana K R na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. 

Na podstawieart. 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 oraz art. 238 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 Pana K R z dnia 12 października 2012r. na niewłaściwe działania Prezydenta 
Miasta Katowice w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu bezumownego użytkowania 
nieruchomości oznaczonej jako działka nr 85/1 położonej przy ulicy P w Katowicach pod lokalizację garażu. 

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie
Pismem wniesionym drogą elektroniczną w dniu 12 października 2012r. Pan K R złożył skargę na 

niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice. Skarżący w szczególności podniósł kwestię ustalonej 
wysokości odszkodowania z tytułu bezumownego użytkowania nieruchomości oznaczonej jako działka nr 85/1 
położonej przy ulicy P w Katowicach pod lokalizację garażu. Podkreślił ponadto, że użytkownicy garaży w tym 
rejonie już w latach 80-tych wystąpili do Miasta z prośbą o zawarcie umowy dzierżawy. 

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie ustalono co następuje: 
Nieruchomość oznaczona jako działka nr 85/1 stanowi własność Miasta Katowice. Na działce tej 

zlokalizowane są bez stosownych pozwoleń budowlanych w nieuporządkowanej zabudowie 64 garaże, nie 
związane trwale z gruntem. Z ustaleń wynika, iż garaże były wznoszone sukcesywnie począwszy od lat 80–tych 
przez mieszkańców Osiedla Tysiąclecia bez posiadania tytułu prawnego. Na tą okoliczność część 
użytkowników garaży złożyło stosowne oświadczenia. 

Należy zauważyć, iż dla przedmiotowego terenu Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr XIX/359/07 
z dnia 26 listopada 2007r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia. Ostatecznie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
Osiedla Tysiąclecia został przyjęty przez Radę Miasta Katowice uchwałą nr XI/181/11 z dnia 22 czerwca 
2011r., zgodnie z którym ww. nieruchomość przeznaczona jest w części: 

– pod parkingi i garaże – (symbol planu 3 KSG), 

- pod usługi użyteczności publicznej z wyłączeniem usług uciążliwych – (symbol planu 15U), 

- pod drogę publiczną klasy lokalnej – (symbol planu 1KDL). 

Po uchwaleniu ww. planu w celu ustalenia użytkowników nieruchomości zabudowanej garażami, Wydział 
Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice zlecił wykonanie kompleksowej inwentaryzacji zajętego terenu. 
W jej wyniku ustalono kolejne osoby korzystające z gruntu Miasta bez tytułu prawnego. 

W oparciu o wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji określono wysokość odszkodowań na podstawie 
minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za okresy korzystania z nieruchomości wynikające z oświadczeń 
złożonych przez użytkowników garaży. Maksymalne odszkodowanie za zajęcie gruntu pod lokalizację 
typowego boksu garażowego za okres 10 lat i w wzwyż wynosi 4.810,17zł , a po doliczeniu należnego podatku 
VAT wynosi 5.877,98zł. 

Wszystkie wyliczone odszkodowania stanowią jedynie opłatę za korzystanie z gruntu własności Miasta 
w minimalnej wysokości i nie zawierają w sobie jakiegokolwiek elementu kary. 

We wrześniu br. do wszystkich użytkowników garaży, w tym do skarżącego, wystosowane zostały pisma 
zapraszające do Urzędu Miasta celem określenia warunków zapłaty wyliczonego odszkodowania w tym terminu 
jego zapłaty. 

W dniu 8 października 2012r. Pan K R po zapoznaniu się w Urzędzie Miasta z warunkami naliczenia 
odszkodowania, zaakceptował jego wysokość, nie zaaprobował natomiast proponowanego terminu jego zapłaty 
tj. 1 miesiąca od daty otrzymania pisma naliczającego odszkodowanie. 

W wyniku analogicznych spotkań z innymi użytkownikami garaży wpłynęły adresowane do Wydziału 
Gospodarki Mieniem pisma wnoszące o dłuższy termin zapłaty. W tych przypadkach dłuższy termin zapłaty 
zostanie uwzględniony w warunkach zapłaty odszkodowań. 

Należy zauważyć, iż ze względu na to że odszkodowanie oczekiwane od skarżącego dotyczy znacznej 
kwoty, w dniu 29 października 2012r. wystosowano do niego pismo z prośbą o doprecyzowanie realnego 
terminu uregulowania odszkodowania 

Z ww. względów, a w szczególności z uwagi na niestwierdzenie niewłaściwych działań Prezydenta Miasta 
Katowice w przedmiocie dochodzenia odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania przez skarżącego 
z gruntu będącego własnością Miasta jak i ustalenia jego wysokości skargę należy uznać za bezzasadną. 

Jednocześnie zgodnie z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 
1071 z późn. zm.), poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w tej samej sprawie bez wskazania 
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 
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