
UCHWAŁA NR XX/424/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży na rzecz Rzymsko 
Katolickiej Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa z siedzibą w Katowicach przy 

ul. Radockiego 251 nieruchomości zabudowanej (dz. nr 131/37) oraz nieruchomości gruntowych 
(działki nr 106/13, 106/14, 131/34) położonych przy ul. Radockiego. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust.2 pkt 10 w związku z art. 68 ust.1 pkt 6 oraz ust. 1b 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 
z późn. zm.), § 1 ust. 7 pkt 2, § 3 ust. 2 oraz ust.6a załącznika do uchwały Nr XXXIV/725/08 Rady 
Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008r. 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 2009 Nr 12 poz. 347 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Wyrazić zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od ceny nieruchomości  ustalonej 
w oparciu o wartość określoną w operacie szacunkowym, przy sprzedaży nieruchomości usytuowanych 
przy ul. Radockiego: 

a) nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 131/37 o powierzchni 2647m2, zapisana 
w księdze wieczystej nr KA1K/00024410/3, z karty mapy 119, obręb Ligota, z zaliczeniem wartości 
nakładów poniesionych na składnik budowlany, 

b) nieruchomości gruntowych, oznaczonych jako działki nr 106/13, 106/14 zapisane w księdze wieczystej 
nr KA1K/00024250/3, z karty mapy 118 i działka nr 131/34 zapisana w księdze wieczystej 
nr KA1K/00024410/3, z karty mapy 119, obręb Ligota, o łącznej powierzchni 846m2, jeżeli będą one 
sprzedawane na rzecz Rzymsko Katolickiej Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa z siedzibą 
w Katowicach przy ul. Radockiego 251 z przeznaczeniem na działalność sakralną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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