
Sprawozdanie ze sposobu gospodarowania
majątkiem nieruchomym miasta za 6 miesięcy 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 20 13r., poz. 1222 j.t.) i 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 I półroczu 2014 roku następujące działania:

I. W zakresie nabywania nieruchomości:

W I półroczu 2014 roku nabyto do zasobu Miasta Katowice:

1. w drodze wykupu:

1) pod układy drogowe:

- prawo użytkowania wieczystego do gruntów o łącznej pow. 1.135 m2 za kwotę 68.100,00 zł

2) pod realizację przebudowy nieruchomości:

- udział w ':NYs. Y2 cz. w prawie własności zabudowanej nieruchomości O pow. użytkowej

1.107,9 m2 za kwotę 1.250.000,00 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 m2 za kwotę 194.500,00 zł

2) inne:

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

4. w drodze darowizny:

1) pod drogi publiczne:

- udział w wys. % cz. w prawie własności gruntu (odpowiadający 150,75 m2
) za kwotę

33.805,50 zł



II. W zakresie zbywania nieruchomości:

W I półroczu 2014 roku Miasto Katowice zbyło:

1. w drodze przetargu:

33 nieruchomości za łączną kwotę 5.446.160,00 zł, w tym:

- 5 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 3.687 m2 za cenę 829.100,00 zł

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

636.300,00 zł

- 16 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 1.551,89 m2 za cenę 3.146.110,00 zł

- 8 lokali użytkowych o łącznej pow. użytkowej 480,85 rrr' za cenę 738.200,00 zł

- 3 garaży 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:

1) 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 7 nieruchomości gruntowych o łącznej pow. 1.185 m2

za cenę 429.500,00 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):

- 101 lokali mieszkalnych o łącznej pow. użytkowej 5.264,67 m2 za cenę 5.701.316,80 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

- l lokalu użytkowego o pow. użytkowej 29,49 m2 za cenę 29.114,60 zł

- 14 garaży o łącznej pow. użytkowej 228,80 m' za cenę 171.625,30 zł

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

• sprzedaż nieruchomości na rzecz jej użytkownika wieczystego:

- 1 nieruchomość gruntowa o pow. 488 m' za cenę 85.966,00 zł



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

w prawo własności:

- wydano 12 decyzji o "przekształceniu praw" dla nieruchomości o łącznej pow. 59.072 m2

na łączną kwotę 2.262.561,30 zł, w tym m.in.:

• 3 decyzje na rzecz osób prawnych na łączną kwotę 2.085.965,00 zł

• 6 decyzji z rozłożeniem należności na raty

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.

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

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

wysokości 15.268.748,50 zł.

Dl. W zakresie dzierżaw

W I półroczu 2014 roku zawarto w trybie bezprzetargowym 145 umów dzierżawy na łączną pow.

64.838,93 m2 w tym:

- 82 umowy na czas nieoznaczony z czego:

• 40 umów pod ogródki

• 42 umowy pod garaże

- 63 umowy na czas oznaczony do 3 lat z czego:

• 1 umowa pod ogródek

• 15 umów na cele handlowe

• 47 umów na inne cele

Ogółem na koniec czerwca 2014 roku obowiązujących było 2.846 umów (2.707 Płatników) z czego

1.589 umów zostało zwaloryzowanych.

W I półroczu 2014r. uzyskano dochody z tytułu dzierżaw w łącznej wysokości 2.403.292,16 zł.

Ponadto uzyskano dochód w wysokości 276.299,11 zł z tyto wpłat za korzystanie z gruntu bez tytułu

prawnego objętych podatkiem VAT.

Do końca czerwca 2014 naliczono 6 odszkodowań za bezumowne korzystanie z gruntu bez tytułu

prawnego nie objęte podatkiem VAT, uzyskując dochód w wysokości 56.091,10 zł.



Ogółem w I półroczu 2014 roku wykonując działania w zakresie gospodarowania

nieruchomościami :

Podjęto 5 uchwał

35 zarządzeń

Realizowano 74 zarządzenia

- wykonano 44 zarządzenia

- w trakcie realizacji pozostało 30 zarządzeń

- w trakcie realizacji pozostała 1 uchwała

Wynikiem powyższego było zawarcie 319 umów cywilno - prawnych, z tego 174 w formie aktów

notarialnych.

Ponadto w I połowie 2014 roku roku:

- zrealizowano 12 decyzji dot. odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne

- zawarto 1 ugodę dot. odszkodowań za grunt wydzielony pod drogi publiczne

- wydano 4 decyzje regulujących prawo trwałego zarządu

- zawarto 33 umowy w tym:

• 19 pod infrastrukturę liniową (uzyskano dochód w wys. 39.042,34 zł)

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

W ramach gospodarowania majątkiem nieruchomym Miasta w I półroczu 2014 roku:

- uzyskano dochody w wysokości 35.648.702,70 zł tj. 65,9% planu, co stanowi 4,5% ogółu

wykonanych dochodów miasta

- wydatkowano środki w wysokości 2.976.740,33 zł tj. 50,3% planu, co stanowi 0,4% ogółu wydatków

miasta.

(Załącznik nr 1)

Katowice, dnia 26.08.2014r.



Załącznik nr 1 do sprawozdania
z dnia 26.08.2014r.

SPRAWOZDANIE ZE SPOSOBU GOSPODAROWANIA
MAJĄTKIEM NIERUCHOMYM MIASTA ZA OKRES

od 01.01.2013r. do 30.06.2014r.

WYSZCZEGÓLNIENIE I półrocze II półrocze I półrocze

2013r. 2013r. 2014r.

DOCHODY OGOLEM: 36501809 16470736 35648702

L Sprzedaż składników majątkowych 17759749 12298 871 17466822
II. Gospodarowanie mieniem 19415599 3 531 658 17855 344
Im. Pozostałe dochody - 673539* 640207 326536

~DATKI OGOLEM: 1026243 4482353 2976740

I. Gospodarka gruntami inieruchomościami 999874 423392<; 295461E
w tym: wydatki majqtkowe 10 03~ 1184670 1 722 22~

IrI. Opracowania geodezyjne i kartograficzne 26365 248424 22 124

wzł

* W I półroczu 20 13r, odprowadzono do Urzędu Skarbowego podatek VAT w wysokości 1.092.282,42 zł.

Katowice, dnia 26.08.20 14r.


