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PREZYDENTA MIASTA KATOWICE
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o   nabyciu   do   zasobu  Miasta  Katowice  w  drodze   darowizny  terenu   osadnika  wód   dołowych
położonego przy ul. Ligockiej w  Katowicach (dz. nr 47 i inne).

Na podstawie  art.  30  ust.  1  i  2  pkt.  3 ustawy  z  dnia  s  marca  1990  r.  o  samorządzie  gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz.1875 z późn. zm.), art. 6 pkt. 4, art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21  sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz.121  z późn. zm.), art.  888 ustawy z dnia 23
kwietnia  1964 r.  Kodeks cywilny (Dz.  U.  z 2017 r.   poz.  459 z późn. zm.),  art.  23  ustawy z dnia
7 września 2007 r. o fimkcjonowaniu gómictwa węgla kamiennego (Dz. U. 2017, poz.1327 z późn.
zm),   §  1  ust.  4 i ust.  7 pkt.  1  załącznika do Uchwały nr XXXIV/725/08  Rady Miasta Katowice
z dnia  19 grudnia 2008 r.  w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości

iEZ tcrż. ];7o;.Złe[:żzaz#3ł:.,:aoz:Z7ags3;)?nacz°ny  dłuższy  niż  trzy  lata  lub  na  czffi  nieoznaczony

zarządza się,  co następuje:

§ 1. Dokonuje  się  nabycia  w  drodze  darowizny  do  zasobu  Miasta  Katowice  od  Katowickiego
Holdingu  Węglowego   S.A.  prawa  użytkowania  wieczystego  nieruchomości   stanowiących
własność Skarbu Państwa położonych przy ul. Ligockiej oznaczonych geodezyjnie jako dz. nr
44/7, 44/8, 44/9, 47, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 49/3, 51/1, 51/2 i 52/2 oraz 53/1, 53/2, 54/1  i 54/2
o   łącznej   pow.   34.241   m2,   obręb:   Dz.   Ligota,   km.   13,   objętych  księgami   wieczystymi
m KAIK/00051033/4 i KAIK/00055972/6 Sądu Rejonowego KatowiceLWschód w Katowicach
na cel publiczmy związmy z utrzymywaniem obiektów służących ochronie środowiska.

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

§ 3.Nadzór    nad    wykonaniem    zarządzenia    powierza    się    Sekretarzowi    Miasta    Katowice
nadzoruj ącemu gospodarkę nieruchomościami.

§4.TeminrealizacjiZarządzeniaustalasiędodniazawarciaumowynotarialnejwsprawien'abycia
do zasobu Miasta Katowice przedmiotowej nieruchomości.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego wykonania.


