
Informacja o sposobie gospodarowania zasobem
nieruchomości Miasta w 2014 roku

Majątkiem nieruchomym miasta Katowice gospodaruje Prezydent Miasta w oparciu

o zasady określone Uchwałą Nr XXXIV /725/08 Rady Miasta Katowic z dnia 19 grudnia 2008r.

w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na

czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013r. poz. 7937

j.t.) oraz przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r.,

poz. 518 - j. t. z późno zm.), ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych

(Dz. U. z 2013r., poz. 1222 j.t.) ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz. U. z 2012r. poz. 83 - j.t.)

Gospodarowanie zasobem nieruchomości odbywa się poprzez ich nabywanie na rzecz Miasta oraz

zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie, użyczenie, dzierżawę,

najem, dokonywanie zamian oraz wnoszenie ich do spółek w drodze aportu, a także obciążanie

nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Prezydent Miasta Katowice gospodarując majątkiem nieruchomym miasta Katowice podjął

w 2014 roku następujące działania:

I. W zakresie nabywania nieruchomości:

W 2014 roku nabyto do zasobu miasta Katowice:

1. w drodze wykupu:

l) pod układy drogowe:

- prawo użytkowania wieczystego do gruntów o łącznej pow. 3.518 m" za kwotę

299.432,00 zł

- prawo własności do gruntów o łącznej pow. 282 m" za kwotę 44.502,45 zł

2) pod realizację przebudowy nieruchomości:

- udział w wys. 1/2 cz. w prawie własności zabudowanej nieruchomości o pow. użytkowej

1.107,9 m2 za kwotę 1.250.000,00 zł

- udział w wys. 1/4 cz. w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego za

kwotę 36.000,00 zł

- garaż i grunt o pow. 26,0 m2 za kwotę 25.424,00 zł

3) inne:

- prawo użytkowania wieczystego do gruntów o pow. 1.694 m2 za kwotę 158.116,50 zł

- udział w wys. 135/1080 cz. w prawie własności gruntu o pow. 1.731,0 m2 za kwotę

62.316,02 zł

2. w drodze pierwokupu:

- prawo użytkowania wieczystego do gruntów o łącznej pow. 1.764 m2 za kwotę 141.200,00 zł



3. w drodze zamiany nieruchomości:

1) pod drogi publiczne:

- prawo własności gruntów o łącznej pow. 5.366 m2 za kwotę 1.693.348,00 zł

- prawo użytkowania wieczystego do gruntów o łącznej pow. 918 ml za kwotę 194.500,00 zł

2) inne:

- prawo własności nieruchomości lokalowej (garaż) za kwotę 27.286,00 zł

- lokal mieszkalny wraz z udziałem w wys. 0,15 cz. w prawie użytkowania wieczystego do

gruntu o pow. 24,0 m"

- prawo użytkowania do gruntów o łącznej pow. 4.348,00 ml zagospodarowanych jako

Plac Zgromadzeń i droga za kwotę 1.219.997,64 zł

4. w drodze darowizny:

1) pod drogi publiczne:

- udział w wys. % cz. w prawie własności gruntu (odpowiadający 150,75 m'jza kwotę

33.805,50 zł

5. w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej:

- prawo użytkowania wieczystego o łącznej pow. 8.121,00 m2

II. W zakresie zbywania nieruchomości:

W 2014 roku miasto Katowice zbyło:

1. w drodze przetargu:

49 nieruchomości za łączną kwotę 7.904.410,00 zł, w tym:

- 7 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 4.283 m2 za cenę 918.940,00 zł

- 1 nieruchomość zabudowaną o pow. użytkowej 1.100 m2 i pow. gruntu 585 m2 za cenę

636.300,00 zł

- 28 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 2.580,64 m2 za cenę 4.984.940,00 zł

- 10 lokali użytkowych o łącznej pow. użytkowej 579,75 m2 za cenę 1.267.780,00 zł

- 3 garaże o łącznej pow. użytkowej 66,12 m2 za cenę 96.450,00 zł

2. w trybie bezprzetargowym w przypadkach określonych w ustawie oraz na podstawie innych

przepisów prawa:

l) w trybie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj. zbycie nieruchomości,

która nie może być samodzielnie zagospodarowana na rzecz właściciela lub użytkownika

wieczystego działki sąsiedniej, w celu poprawy warunków zagospodarowania jego

nieruchomości poprzez:



- sprzedaż prawa własności 12 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 2.322 m2

za cenę 2.017.300,00 zł

- oddanie w użytkowanie wieczyste 2 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 387 m2

gdzie pierwsza opłata wynosiła łącznie 13.785,60 zł

2) w trybie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj.

• zbycie na rzecz osoby, której przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu (najemcy):

- 162 lokale mieszkalne o łącznej pow. użytkowej 8.201,94 m2 za cenę 8.831.451,20 zł

• zbycie na rzecz osoby, której przyznano pierwszeństwo w jej nabyciu:

- 1 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i użytkowym o łącznej pow.

użytkowej 212,00 m2 za cenę 156.221,50 zł

- 1 nieruchomości zabudowanej budynkami uży tkowymi o łącznej pow. 1.845,00 m2

za cenę l A07.045,50zł

- 2 lokale użytkowe o pow. użytkowej 76,46 m2 za cenę 332.332,70 zł

- 23 garaże o łącznej pow. użytkowej 367,04 rrr' za cenę 228.363,60 zł

3) w trybie art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami tj.

• sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego:

- l nieruchomość gruntowa o pow. 488 m2 za cenę 85.966,00 zł

4) w oparciu o ustawę z dnia 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego

w prawo własności:

- wydano 26 decyzji o "przekształceniu praw" dla nieruchomości o łącznej pow. 69.689 m2

w tym:

• 5 decyzji na rzecz osób prawnych

• 21 decyzji na rzecz osób fizycznych

W 2014r. uzyskano dochody z "przekształcenia praw" w łącznej wysokości 5.653.357,20 zł

w tym z tytułu:

• jednorazowego "przekształcenia praw" - 4.324.337,32 zł

• ratalnego "przekształcenia praw" - 1.329.019,88 zł

5) w drodze zniesienia współwłasności zbyto:

- udział Miasta wynoszący 1/2 cz. w nieruchomości lokalowej stanowiącej lokal mieszkalny

nr 14 przy ul.Pięknej 52 w Katowicach o pow. użytkowej 42,77 m2 wraz z udziałem

w nieruchomości wspólnej wynoszącym 82/1000 cz. Zbycie udziału w prawie własności ww.

nieruchomości lokalowej nastąpiło za kwotę 66.020,00 zł



- udział Miasta wynoszący 6/576 cz. w nieruchomości gruntowej położonej w [Katowicach

przy ul.Wiertniczej o pow. 402 m2
• Zbycie udziału w prawie własności ww. nieruchomości

nastąpiło za kwotę 1.098,51 zł.

Niezależnie od powyższego Miasto w 2014 roku uzyskało dochód z tytułu nieruchomości oddanych

w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie w latach ubiegłych w łącznej wysokości

16.292.382,28 zł.

III. W zakresie dzierżaw

W 2014 roku zawarto w trybie bezprzetargowym 352 umowy dzierżawy na łączną pow.

120.072,00 m2 w tym:

- 243 umowy na czas nieoznaczony z czego:

• 80 umów pod ogródki

• 163 umowy pod garaże

- 109 umów na czas oznaczony do 3 lat z czego:

• 32 umowy na cele handlowe

• 77 umów na inne cele

Ogółem na koniec 2014 roku obowiązujących było 2.957 umów (2.811 Płatników) z czego 1.760

umów zostało zwaloryzowanych.

W 2014r. uzyskano dochody z tytułu dzierżaw w łącznej wysokości 4.990.122,18 zł. Ponadto

uzyskano dochód w wysokości 524.538,39 zł z tytowpłat za korzystanie z gruntu bez tytułu prawnego

(naliczono 485 odszkodowań w tym 473 objętych podatkiem VAT).

Ogółem w 2014 roku wykonując działania w zakresie gospodarowania nieruchomościami:

Podjęto 13 uchwał

100 zarządzeń

Realizowano 139 zarządzeń

- wykonano 95 zarządzeń

- w trakcie realizacji pozostały 44 zarządzenia

- w trakcie realizacji pozostało 7 uchwał

Wynikiem powyższego było zawarcie 649 umów cywilno - prawnych, z tego 297 w formie aktów

notarialnych.



Ponadto w 2014 roku roku:

- zrealizowano 35 decyzji dot. odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne

- zawarto 1 ugodę dot. odszkodowania za grunt wydzielony pod drogę publiczną

- wydano 10 decyzji regulujących prawo trwałego zarządu

- zawarto 57 umów w tym:

• 34 pod infrastrukturę liniową

• 23 użyczenia na cele statutowe, układy komunikacyjne, parkingi.

W ramach gospodarowania majątkiem nieruchomym Miasta w 2014 roku:

- uzyskano dochody w wysokości 52.409.112,63 zł tj. 96,9% planu, co stanowi 3,4% ogółu

wykonanych dochodów miasta

- wydatkowano środki w wysokości 5.013.780,12 zł tj. 69,1% planu, co stanowi 0,3% ogółu

wydatków Miasta.

(Załącznik nr 1)

Katowice, dnia 11.06.2015r.



Załącznik nr 1 do sprawozdania
z dnia 4·Ą .06.2015r.

INFORMACJA O SPOSOBIE GOSPODAROWANIA
ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI MIASTA

W 2014 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE 2013r. 2014r.

DOCHODY OGOŁEM: 52972 545 52409113

I. Sprzedaż składników majątkowych 30058620 27535 19C
II. Gospodarowanie mieniem 22947257 21 731 607
III. Pozostałe dochody -33.332 * 3 14231<':

[wYDATKI OGOŁEM: 5508596 5013 780

I. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5233803 4891 044
w tym: wydatki majątkowe 1194708 2512608

II. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 274793 122736

wzł

* W styczniu 2013r. odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 1.092.282,42 zł.

Katowice, dnia 11.06.20 15r.

KATOWICE


