
ZARZĄDZENIE NR 190/2019

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 15 marca 2019 r.

w sprawie bezprzetargowego oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik" w Katowicach gruntu położonego przy ul. Ściegiennego 49c i ul. Słonecznej

54 i 54b w Katowicach (dz. nr 74/37 i inne).

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 35 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.), art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 
34 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 3a, art. 71 ust. 1 i ust. 4, art. 72 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.), art. 236 § 1 
Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 41 ust. 
1, art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018r. poz. 
2174 ze zm.). oraz § 3 ust.2 i ust. 4 pkt 2 Załącznika do Uchwały Nr XXXIV/725/08 Rady Miasta 
Katowice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiana 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. Oddaje się w trybie bezprzetargowym w użytkowanie wieczyste na 99 lat Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Górnik" w Katowicach nieruchomości stanowiące własność Miasta Katowice, 
położone w Katowicach przy:

1. ul. Ściegiennego 49c oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków na karcie mapy 11, 
obręb Bogucice-Zawodzie jako działka nr 74/37 o pow. 1942 m2 zapisaną w KW nr KA1K/00136772/6 
Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, zabudowaną budynkiem usługowym,

2. ul. Słonecznej 54 i 54b oznaczone w operacie ewidencji gruntów i budynków na karcie mapy 
20, obręb Śródmieście-Załęże jako działka nr 41/12 o pow. 142 m2, nr 43/13 o pow. 1073 m2
1 nr 43/14 o pow. 282 m2 zapisane w KW nr KA1K/00136773/3 Sądu Rejonowego Katowice-Wschód 
w Katowicach, zabudowane budynkiem administracyjno-biurowym, 2 garażami i pomieszczeniem 
gospodarczym stanowiącym magazyn oraz budynkiem usługowym.

§ 2. Ustala się pierwszą opłatę z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 25% ceny 
gruntu oraz opłaty roczne w wysokości 3% ceny gruntu określonej w operacie szacunkowym 
sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, które wynoszą:

1. dla dz. nr 74/37 pierwsza opłata w wysokości 177.358,01 zł brutto (w tym 23% VAT - 
33.164,51 zł), opłata roczna w wysokości 21.282,96 zł brutto (w tym 23% VAT - 3.979,74 zł),

2. dla dz. nr 41/12, nr 43/13 i nr 43/14 pierwsza opłata w wysokości 112.319,91 zł brutto (w tym 
23% VAT - 21.002,91 zł), opłata roczna w wysokości 13.478,39 zł brutto (w tym 23% VAT - 
2.520,35 zł).

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

§ 4. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Katowice 
nadzorującemu gospodarkę nieruchomościami.
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§ 5. Termin wykonania Zarządzenia ustala się do dnia zawarcia umowy notarialnej w sprawie 
oddania w użytkowanie wieczyste przedmiotowych działek.

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

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Wiceprezydent Miasta 
Katowice

Waldemar Bojarun
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