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w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dzierżawcy budynku użytkowego położonego

przy ul. Trzech Stawów 22 wraz ze sprzedażą gruntu  niezbędnego do racjonalnego  korzystania z tego
budynku (dz. nr 1/12 i nr 1/65).

Na  podstawie  art.  30  ust.  1  i  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.  34  ust.  6,  6a,  6b  w  związku  z art.  37  ust.  2  pkt  1,  art.  67  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami  (Dz.  U.  z  2018  r.  poz.  121  z  późn.  zm.),  art.  5  ust.  1  pkt  lart.  7  ust.  1,  art.  41  ust.  1,  art.  146a  pkt  lustawy
z dnia  11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.  U. z 2017 r., poz.  1221 z poźn.  zm.), §  1 ust.  7 pkt 2,  § 3  ust. 2 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 oraz ich wydzierżawiania  na  czas oznaczony dłuższy niż trzy lata  lub  na czas  nieoznaczony                      (Dz.
Urz.  Woj.  Śl.  z 2013  r.  poz.  7937),  Uchwały  nr LV/1129/18  Rady  Miasta  Katowice z dnia  19  kwietnia 2018  r.  w sprawie  przyznania

pierwszeństwa w nabyciu budynku użytkowego na rzecz jego dzierżawcy wraz ze sprzedażą gruntu

zarządza  się,   co  następuje:

§1.          Sprzedaje  się  w  trybie   bezprzetargowym  na   rzecz  dzierżawcy  Spółki   La   Cantina   E.   Bułka,
J. Zakordoniec Spółka Jawna  budynek użytkowy o  powierzchni użytkowej 282,61  m 2 położony
w    Katowicach    przy    ul.    Trzech    Stawów    22    wraz    ze    sprzedażą    gruntu    niezbędnego
do   racj.onalnego   korzystania   z   tego   budynku,   stanowiącego   własność   Miasta   Katowice
oznaczonego    na    karcie    mapy    nr   51,   obręb   Bogucice-Zawodzie   i.ako   działka    nr    1/12
o    pow.    115    m2   objęta    księgą   wieczystą   nr   KAIK/00024072/1   oraz   działka    nr   1/65
o pow.1323 m2 objęta księgą wieczystą nr KAIK/00032008/1.

§ 2.         Ustala się cenę przedmiotowej nieruchomości na kwotę l.256.230,00 złwtym:
cena gruntu                                                                                            500.000,00 zł
cena budynku /nakłady dzierżawcy/                                             756.230,00 zł

§3.        Zalicza   się   dzierżawcy   Spółce   La   Cantina   E.   Bułka,   J.   Zakordoniec   Spółka   Jawna    nakłady
związane z budową budynku użytkowego w wysokości 756.230,00 zł.

§4.        Zbycie  nieruchomości  opisanej  w  §  1  zarządzenia,  po  uwzględnieniu  nakładów  dzierżawcy
określonych   w   §    3,    nastąpi   za    cenę   w   wysokości    615.793,35    zł   (sześćset    piętnaście

tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 35/100) odpowiadającej cenie  prawa własności

gruntu  w  kwocie  500.000,00  zł,  powiększonej  o  należny  23%  podatek  od  towarów  i  usług
w   wysokości   115.000,00   zł   oraz   koszty   sporządzenia   operatu   szacunkowego   w   kwocie
793,35 zł.
Cena sprzedaży podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej..

§ 5.         Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi wydziałJ Gospodarki Mieniem.

§6.         Nadzór     nad     wykonaniem     zarządzenia     powierza     się     Sekretarzowi     Miasta     Katowice
nadzorującemu gospodarkę nieruchomościami.

§ 7.         Ustala  się  termin  wykonania  zarządzenia  na  dzień  podpisania  umowy  notarialnei.  sprzedaży
nieruchomości określonej w § 1.

§ 8.         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania  i obowiązuje do dniaj.ego wykonania.


