
UCHWAŁA NR LX/1230/18
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 budynków mieszkalnych wraz z innymi budynkami 
użytkowymi ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

gruntu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 34 ust. 6, 6a, 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Przyznać najemcom lub dzierżawcom 2 nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi wraz z innymi budynkami użytkowymi pierwszeństwo w nabyciu budynków stanowiących w 
całości przedmiot umowy najmu lub dzierżawy ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu.

§ 2. Szczegółowy wykaz najemców oraz dzierżawców, o których mowa w § 1, zawierający 2 pozycje, stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały będący jej integralną częścią.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.   

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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Załącznik do uchwały Nr LX/1230/18

Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu 2 budynków mieszkalnych wraz z innymi budynkami 
użytkowymi ich najemcom lub dzierżawcom wraz ze sprzedażą lub oddaniem w użytkowanie wieczyste 

gruntu.

lp.  Imię i nazwisko Adres  
nieruchomości 

Opis nieruchomości wg 
ewidencji gruntów

Tytuł 
prawny

Data zawarcia umowy/
Okres najmu, dzierżawy

1 2 3 4 5 6

1
dz. nr 1805/55 o pow. 639 m 2,                     
km. 2, obręb: Mysłowice-Las,             
KW nr KA1K/00059797/3

umowa 
najmu

12.12.2017 r.
nieokreślony

2 ul. 
dz. nr 17 o pow. 578 m 2,                    
km. 64, obręb: Ligota,    
KW nr KA1K/00008535/7

umowa 
dzierżawy

20.04.2016 r. 
01.05.2016 r.- 31.12.2018 

r.
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