UCHWAŁA NR XIX/413/12
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny prawa własności do
nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Galerii Katowice Sp. z o.o. położonych przy
Pl. Szewczyka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 t.j. z późn zm.) art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 t.j. z późn. zm.)
Rada Miasta Katowice
uchwala
§ 1. Wyrazić zgodę na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny prawa własności nieruchomości o łącznej
pow. 5877m2 , położonych
przy Pl. Szewczyka, stanowiących własność Miasta Katowice, będących
w użytkowaniu wieczystym Galerii Katowickiej Sp. z o.o., oznaczonych jako działki nr 8/2 o pow. 40m2 , nr 8/3 o
pow. 532m2 , nr 16 o pow. 475m2 , nr 20/12 o pow. 272m2 , nr 21/1 o pow. 78m2 , nr 22 o pow. 1352m2 ,
nr 57/1 o pow. 200m2 , nr 57/3 o pow. 100m2 , nr 56/4 o pow. 1008m2 , nr 68/1 o pow. 435m2 , nr 70/6 o pow. 125
m2 , nr 70/7 o pow. 810m2 z karty mapy 27 obręb Śródmieście-Załęże, zapisane w KW KA1K /00113533/2 Sądu
Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach oraz działka nr 110/1 o pow. 450m2 , z karty mapy 27 obręb
Śródmieście-Załęże, zapisane w KW KA1K/00062065/7 Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach.
§ 2. Darowizny dokonuje się celem ujednolicenia stanu własnościowego nieruchomości objętej inwestycją pn.
"Budowa Wielofunkcyjnego Zintegrowanego Centrum Komunikacyjno - Handlowego na stacji Katowice Osobowa" realizowaną przez Galerię Katowice Sp. z o.o.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Katowice
Jerzy Forajter
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