
ZARZĄDZENIE NR 1959/2018 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 25 maja 2018 r.

o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Tysiąclecia
(dz. nr 43/1)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), art. 109 ust. 1 pkt 2, art. 110 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r. poz. 121 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 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. Wykonuje się prawo pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność 
Miasta Katowice położonej w Katowicach przy ul. Tysiąclecia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 
nr 43/1 o pow. 2.066 m2 z karty mapy 18, obręb Tysiąclecie, zapisanej w KW KA1K/00137102/6 zbywanej 
przez J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach warunkową umową sprzedaży z dnia 26.04.2018 r. 
- akt notarialny Rep. „A” nr 7082/2018 .

§2. Nabycie na rzecz Miasta Katowice prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wymienionej w §1 
nastąpi za kwotę brutto 897.900,00 zł ze środków Wydziału Gospodarki Mieniem.

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

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

§5. Termin realizacji zarządzenia ustala się do dnia zawarcia umowy notarialnej w sprawie skorzystania 
z prawa pierwokupu nieruchomości.

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