
UCHWAŁA NR XXXVII/717/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 2 marca 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonych w rejonie ul. Kościuszki 
- Zgrzebnioka na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.), art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala

§1. Wyrazić zgodę na dokonanie na rzecz Akademii Wychowania Fizycznego darowizny prawa własności 
niezabudowanych nieruchomości o łącznej pow. 66.411 m², położonych Katowicach w rejonie ul. Kościuszki - 
Zgrzebnioka stanowiących własność Miasta Katowice, oznaczonych geodezyjnie jako:

–      działki nr 77/3 o pow. 61 m², nr 78/172 o pow. 3.964 m², nr 79/11 o pow. 1.463 m², nr 79/6 o pow. 6.553 
m², nr 79/8 o pow. 24 m², nr 80/6 o pow. 698 m², nr 81/8 o pow. 308 m², karty mapy 66, obręb Dz. 
Bogucice-Zawodzie, w KW nr KA1K/00002203/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód 
w Katowicach;

–      działki nr 78/169 o pow. 29.558 m², nr 78/177 o pow. 207 m², nr 79/5 o pow. 13.791m², nr 80/3 o pow. 
326 m², nr 81/3 o pow. 123 m², nr 85/3 o pow. 924 m², nr 86/7 o pow. 8.411m ², karty mapy 66, obręb Dz. 
Bogucice-Zawodzie, w KW nr KA1K/00022647/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód 
w Katowicach.

§2. 1.   Darowizny dokonuje się z przeznaczeniem na realizację celu publicznego w rozumieniu 
art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. celem budowy i utrzymania obiektu sportowego 
związanego z działalnością statutową Akademii Wychowania Fizycznego, w tym budowy obiektu 
lekkoatletycznego.

2. Cel publiczny o którym mowa w ust. 1 powinien zostać zrealizowany w terminie 10 lat od dnia 
dokonania darowizny.

§3. W przypadku niezrealizowania celu na jaki nieruchomość zostanie darowana, niniejsza darowizna podlega 
odwołaniu. 

§4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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