
ZARZĄDZENiENR..4.9.4.Q\2048
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia ...4.8..krigŁyri..&c>48

o   sprzedaży   w   trybie   bezprzetargowym   nieruchomości   położonej   w   Katowicach   w   rejonie
ul. Szopienickiej (działka nr 1458/73).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia s marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz.1875  z późn.  zm.),  art.13  ust.1,  art.  25  ust.1,  art.  37  ust.  2  pkt 6  oraz art.  67  ust.1  i  3  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. 41  ust.1, art.146a pkt  1  ustawy z dnia  11  marca 2004 r. 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.  2  załącznika  do uchwały
Nr XXXIV/725/08  Rady  Miasta  Katowic  z  dnia  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.  Sprzedaje się w trybie bezprzetargowym nieruchomość, która nie może być zagospodarowana
jako  odrębna  nieruchomość,  stanowiącą  własność  Miasta  Katowice,  położoną  w Katowicach
w   rejonie   ul.   Szopienickiej,   oznaczoną   w   ewidencji   gruntów  jako   działka   nr   1458/73
o   pow.   624m2,   z  karty   mapy   1,   obręb   Mysłowice   Las,   zapisaną  w  księdze  wieczystej
nr KAI K/00137662/9 na rzecz użytkownika wieczystego nieruchomości zapisanych w księgach
wieczystych  nr  KAIK/00080299/8,  KAIK/00079424/4  i  KAIK/00076873/5  oraz  właściciela
nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr KAI K/00131203/2.

Sprzedaż   ww.   nieruchomości   następuje   w   celu   poprawy   warunków   zagospodarowania
nieruchomości   przyległych,   oznaczonych   w   ewidencji   gruntów  jako   działki   nr   1453/86,
1457/73,1927/86,1930/86,  2633/158  i  2634/158  o  łącznej  pow. 8 688 m2,  z kart  mapy  1  i  2,
obręby  Mysłowice  Las  i  Janów,  zapisanych  w księgach  wieczystych  nr KAIK/00080299/8
KAIK/00079424/4,        KAIK/00076873/5,        KAIK/00131203/2        będących        własnością
oraz  w  użytkowaniu  wieczystym   spółki   Ośrodek  Pomiarów  i  Automatyki   „Opia-Serwis"
Sp. z o.o.

§2. Sprzedaż   nieruchomości   opisanej    w   §  1    następuje   za   cenę   4ż.Q..9.9.Q.\.9.ę.Ę..    (netto).
Do ceny sprzedaży gruntu doliczony zostanie podatek od towarów i usług wg stawki obowiązującej
na dzień zbycia.

Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej .

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

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

§ 5. Temin  wykonania  zarządzenia  ustala  się  do  dnia  zawarcia  notarialnej   umowy  sprzedaży
przedmiotowej nieruchomości.

§ 6. Zarządzenie  wchodzi  w  Życie  z  dniem  podpisania  i  obowiązuje  do  dnia  ważności  operatu
szacunkowego, określaj ącego wartości zbywanej nieruchomości.


