
ZARZĄDZENIE NR 815/2020 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 21 lutego 2020 r.

o sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanych położonych 
w Katowicach przy ul. Warszawskiej 35, 35a i 35b (działki nr 210/1, 210/2 i 210/5).

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 z późn. zm.), art. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust. 2, art. 68 ust. 3, art. 70 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65), art. 2 pkt 6, 
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 2020 r., poz. 106) 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 nieruchomoście zabudowane budynkami 
mieszkalnymi o łącznej pow. użytkowej 1716,67 m2 oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 
54,02m2, położone w Katowicach przy ul. Warszawskiej 35, 35a i 35b, geodezyjnie oznaczone jako działki 
nr 210/1 i 210/2 zapisane w księdze wieczystej KA1K/00020176/2 oraz działka nr 210/5 zapisana w księdze 
wieczystej nr KA1K/00031787/8, o łącznej powierzchni 1024 m2, z karty mapy 41, obręb Bogucice - 
Zawodzie, stanowiące własność Miasta Katowice.

§2. 1. Ustala się cenę wywoławczą nieruchomości zabudowanych określonych w § 1 w wysokości 
3.700.000,00 zł.

2. Sprzedaż nieruchomości zabudowanych określonych 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.

§3. Sprzedaż nieruchomości następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu.

§4. Do ceny sprzedaży części nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, których cena stanowi 68% ceny 
wywoławczej, zostanie zastosowana bonifikata w wysokości 50%.

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

§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Katowice.

§7. Ustala się termin wykonania zarządzenia na dzień zawarcia umowy notarialnej w sprawie sprzedaży 
przedmiotowych nieruchomości zabudowanych.

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

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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