
ZARZĄDZENIE NR 134/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 1 lutego 2019 r.

o przyznaniu w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennych położonych w rejonie ul. Korczaka
w Katowicach (dz. nr 1590/31 i 1599/33)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 20 pkt 2, art. 131 ust. 1 w zw. art. 98 ust. 1 i 3 z ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174), § 1 ust. 4 i ust. 7 pkt 4 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 2013 r. 
poz. 7937)

zarządza się, co następuje:

§1. Przyznaje się na rzecz „Domene” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublińcu w ramach 
odszkodowania za wygasłe w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami prawo użytkowania 
wieczystego działki nr 1614/33 o pow. 74m2 k.m. 5 obręb Roździeń objętej księgą wieczystą 
KA1K/00142888/7 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, prawo własności nieruchomości 
oznaczonych jako działka: nr 1590/31 o pow. 196m2 i nr 1599/33 o pow. 33m2 k.m. 5 obręb Roździeń, objętych 
księgami wieczystymi odpowiednio: KA1K/00116310/4 i KA1K/00017963/2 Sądu Rejonowego Katowice- 
Wschód w Katowicach.

§2. Uwzględniając wysokość odszkodowania za działkę nr 1614/33 uzgodnioną na kwotę 9.028,00 zł oraz 
wartość praw własności działek nr 1590/31 i nr 1599/33 wynoszącą łącznie 40.950,00 zł, przyznanie na rzecz 
„Domene” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublińcu prawa własności nieruchomości opisanych 
w § 1 następuje za dopłatą kwoty netto 31.922,00 zł oraz naliczonego od wartości nieruchomości własności 
Miasta Katowice podatku VAT w wysokości 9.418,50 zł, co stanowi łącznie kwotę 41.340,50 zł (słownie 
złotych: czterdzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści 50/100).

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem.

§4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Katowice nadzorującemu 
gospodarkę nieruchomościami.

§5. Termin realizacji zarządzenia ustala się do dnia zawarcia umowy notarialnej.

§6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego wykonania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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