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dot. 	wniosku z ło żonego na posiedzeniu Komisji Bud żetu Rady Miasta Katowice w dniu 20 pa ździernika 2015 roku 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 15 wrze śnia 2016 roku, z ło żony podczas obrad Komisji 

Bud żetu Rady Miasta Katowice w dniu 20 pa ździernika 2016 roku w sprawie podj ęcia dzia ł a ń , 

zmierzaj ących do uregulowania zagadnie ń  z zakresu gospodarki miejskim zasobem mieszkaniowym 

w rejonie ul. Styczniowej w Katowicach, niniejszym informuj ę  co następuje. 

Na wskazanym przez Pana terenie po ło żone są  cztery nieruchomo ści, stanowi ące w łasno ść  
Miasta Katowice, o numerach dzia łek geodezyjnych 181/67, 197/67 oraz 204/674 (dzia ł ki 

zabudowane) oraz 203/67 (dzia łka niezabudowana). Na dzia łkach zabudowanych posadowione s ą  
budynki mieszkalne. Przedmiotowe tereny sta ły si ę  w łasno ś ci ą  komunaln ą  na podstawie decyzji 

komunalizacyjnej Wojewody Katowickiego z dnia 22 pa ździernika 1997 roku. Przez ca ły ten okres 

pozostawa ły poza zarz ądem Komunalnego Zak ładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, który 

wielokrotnie wnioskowa ł  o wykre ś lenie go z rejestrów jako w ładaj ącego przedmiotowymi dzia łkami. 

Pomimo zapisów w ksi ędze wieczystej, nale ży uzna ć  i ż  stan prawny ww. nieruchomo ści nie 

zosta ł  ostatecznie wyja śniony. Jak ustalono, w ł adaj ący nimi dysponuj ą  lub te ż  mogą  dysponowa ć  
dokumentami za świadczaj ącymi, i ż  prawo w ł asno ści przedmiotowych terenów przesz ło na ich 

wstępnych (dziadków, rodziców), pomimo i ż  nie zosta ło ono ujawnione w ksi ędze wieczystej. 

W zwi ązku z powy ższym mieszka ńcy budynku posadowionego na dzia łce nr 181/67 z ło żyli ju ż  
w sądzie powszechnym wniosek o stwierdzenie zasiedzenia prawa w łasno ści nieruchomo ści na 2000 

rok. Natomiast mieszka ńcy budynków po ło żonych na pozosta łych dzia łkach zostali wezwani przez 

Wydzia ł  Budynków i Dróg Urz ędu Miasta Katowice do przed ł o żenia posiadanych dokumentów 

w sprawie. Po dokonaniu ich oceny zostanie podj ę ta decyzja w sprawie ewentualnego przej ęcia 

zarządu. Nie mo żna bowiem wykluczy ć, i ż  w ł adaj ący pozosta łymi nieruchomo ściami b ęd ą  chcieli 

nabyć  prawo w łasno ści nieruchomo ś ci poprzez ich zasiedzenie na rzecz swoj ą  lub swoich rodzin. 

W tym przypadku trzeba mie ć  świadomość , i ż  do chwili obecnej Miasto nie by ło posiadaczem 

przedmiotowych nieruchomo ści, a w ła śnie fakt posiadania samoistnego jest jednym z kryteriów 
oceny przy stwierdzeniu zasiedzenia prawa w łasno ś ci. 

Natomiast odno śnie dzia łki niezabudowanej podj ę te zostan ą  dzia łania, maj ące na celu 

zinwentaryzowanie przedmiotowego maj ą tku, a nast ępnie podj ęcie decyzji co do dalszego 

zadysponowania nim. 
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Sprawa uszkodzonych przewodów kominowych w budynkach przy ul. Styczniowej 34a i 34b 

jest obecnie przedmiotem post ępowa ń  toczących si ę  przed Powiatowym Inspektorem Nadzoru 

Budowlanego w Katowicach, których to post ępowaniach Miasto Katowice jest uczestnikiem. 

Najbli ższe czynno ści w sprawie (ogl ędziny) przewidziano na dzie ń  1 grudnia 2016 roku. 

Do wiadomo ś ci: 

Jerzy Forajter 

Wiceprzewodnicz ący 

Rady Miasta Katow c_ 

Z 

Prowadzący sprawę : Łukasz Borys, Wydzia ł  Budynków i Dróg 

te ł . 32/259-35-32 
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