
ZARZĄDZENIE NR 210/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOW ICE

z dnia 27 marca 2019 r.

o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego w Żywcu 
os. Parkowe 15/5 wraz ze sprzedażą udziału w gruncie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust. 2, art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.), art. 2, art. 3 i art. 7 
ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 r., poz. 716 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, 
art. 29a ust. 8, art. 43 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2174 z późn. zm.), art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. 
U. 2018r., poz. 1716) oraz § 1 ust. 4 i ust. 7 pkt 2 i § 3 ust. 1 załącznika do uchwały Nr XXXIV/725/08 Rady 
Miasta Katowic z dnia 19 grudnia 2008 r. 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. Sprzedaje się w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 5 o powierzchni użytkowej 

35,53 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym - piwnicą, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr 

BB1Z/00097324/1, usytuowany w budynku położonym w Żywcu os. Parkowe 15 na działce nr 2864/5 o pow. 

2802 m2, obręb Żywiec, zapisanej w księdze wieczystej nr BB1Z/00050528/0.

§2. Z własnością lokalu określonego w § 1 związany jest udział w częściach wspólnych budynku, nie 

pozostających do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz udział we własności gruntu 

wynoszący 0,0170 części.

§3. 1. Ustala się cenę wywoławczą lokalu określonego w § 1 w wysokości 105.000 zł

2. Sprzedaż lokalu określonego w § 1 zwolniona jest z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 

1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8, ustawy o podatku od towarów i usług.

§4. Sprzedaż lokalu określonego w § 1 wraz ze sprzedażą własności udziału w gruncie następuje za cenę 

uzyskaną w wyniku przetargu.

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

§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Katowice.
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§7. Ustala się termin wykonania zarządzenia na dzień podpisania umowy notarialnej sprzedaży 

przedmiotowego lokalu.

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

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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