
ZARZĄDZENiE  NR ....A.9.ę.S\.#JS
PREZYDENTA  MIASTA KATOWICE

Z  DNIA..'.\.ą.A4rMaRh;ro,   auQ,\8

o  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego  nieruchomości  gruntowej  położonej
w Katowicach w rejonie ul. Milowickiej (działka nr 285/50).

Na  podstawie  art. 30  ust. 2  pkt 3  ustawy  z  dnia  s  marca  1990 r  o  samorządzie  gminnym
(Dz.  U.  z 2017 r.   poz.1875  z późn.  zm.),  art. 25  ust.1,  art.  37 ust.1, art. 40 ust.1  pkt 2,  art. 67 ust.1
i ust. 2,  art. 70  ust.1,  ustawy  z  dnia  21   sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (Dz.  U.
z 2018 r.,  poz.121  z  późn.  zm.),  art. 2  pkt 6,  art. 5  ust.1  pkt  1,  art.  43  ust.1  pkt  9  i  art.146a  pkt  1
ustawy z dnia 11  marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r., poz.1221  z późn. zm.)
oraz  §  1   ust. 4  i  ust. 7  pkt 2  i  § 3  ust.  1   załącznika  do  uchwały  Nr  XXXIV/725/08  Rady  Miasta
Katowic   zdnia   19   grudnia   2008 r.   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 2013 r., poz. 7937)

zarządza się, co następuje:

§ 1.1.   Sprzedaje  się  w  drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego  nieruchomość  gruntową
stanowiącą     własność     Miasta     Katowice,     położoną     w     Katowicach     w     rejonie
ul.  Milowickiej,  geodezyjnie  oznaczoną jako  działka nr 285/50  o  powierzchni  601  m2,
zapisaną w księdze wieczystej KAI K/00062145/2, karta mapy 6, obręb Dąbrówka Mała.

2.   Przetarg   na   sprzedaż   nieruchomości   określonej   w   §  1    ust.    1    ograniczony  jest
do właścicieli i współużytkowników wieczystych sąsiednich nieruchomości oznaczonych

jako:  działki nr 287/36 i 288/36,  dla których prowadzona była księga wieczysta dawna
Tom   XII   Wykaz   80   Dąbrówka   Mała  i   działki   nr  281/269   i   344/39,   dla  których

prowadzona jest księga wieczysta nr KAI K/00018239/5 .

§2.1.Ustala     się     cenę     wywoławczą     nieruchomości     gruntowej     określonej     w     §  1
wwysokości...ęp.9.:..Q.O.Q.t.Q.Q....zł.

2.   Aktualnie  sprzedaż  nieruchomości  zwolniona  jest  z  podatku  od  towarów  i  usług
na  podstawie  art.  43  ust.  1  pkt  9  ustawy  o  tym  podatku.  W  przypadku,  gdy  na  dzień
sprzedaży  nieruchomość   przeznaczona  będzie  pod  zabudowę  w  miej.scowym  planie
zagospodarowania   przestrzennego   lub   zgodnie   z   decyzją   o   warunkach   zabudowy
i  zagospodarowania  terenu,  do ceny  sprzedaży  doliczony  zostanie  podatek  od  towarów
i usług wg stawki obowiązującej na dzień zbycia.

§3.1.   Sprzedaż   nieruchomości   określonej   w   §  1   nastąpi   za   cenę   uzyskaną   wwyniku
przetargu.
2. Cena  sprzedaży  nieruchomości  podlega  zapłacie  nie  później  niż  do  dnia  zawarcia
umowy notarialnej.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Katowice.



§ 6. Ustala   się   temin   wykonania   zarządzenia   na   dzień   podpisania   umowy   notarialnej
w sprawie  sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego wykonania.


