
UCHWAŁA NR XXXIII/726/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie określenia wartości rynkowej nieruchomości znajdującej się w posiadaniu Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2011 r., Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. 1. Określić na dzień poprzedzający dzień przekształcenia, na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego 
przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość rynkową nieruchomości gruntowej położonej w Katowicach przy ul. 
Sokołowskiego 2 znajdującej się w tym dniu w posiadaniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej Szpitala Miejskiego Murcki (dalej Szpital), która zostanie przekazana na własność spółce powstałej 
w wyniku przekształcenia Szpitala (dalej Spółka), na łączną kwotę w wysokości 12 288 600 zł (słownie: dwanaście 
milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych). Na nieruchomość położoną w Katowicach przy 
ul. Sokołowskiego 2 składają się: 

- zabudowane działki gruntu o numerach 875/66; 79/17; 229/60; 64; 204/70; 212/66; 211/66; 205/70; 256/160; 
228/59; o łącznej powierzchni: 29 573 m2 oraz 

- niezabudowane działki gruntu o numerach 217/66; 183/160; 213/66; 255/160; 253/72; 232/73; 238/73; 78/17; 
65; 231/160; 230/160; 181/160; 182/160 o łącznej powierzchni: 22 718 m2, 

dla których Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach XI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą KW nr KA1K/00064887/9. 

2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 znajduje się w nieodpłatnym użytkowaniu Szpitala. 

§ 2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 zostanie przekazana Spółce w drodze aportu zgodnie z zasadami 
określonym w uchwale Nr XXIX/663/12 Rady Miasta Katowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia 
zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Katowice 
(Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2012.6047), na podstawie aktu przekształcenia i protokołu zdawczo-odbiorczego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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