
ZARZĄDZENIE NR 881/2020

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 22 kwietnia 2020 r.

o pozyskaniu do zasobu nieruchomości Miasta dz. nr 11/10 i nr 10/12 położonych przy ul. Francuskiej w 
zamian za dz. nr 56/20 i inne położone przy ul. Wiertniczej.

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 13, art. 15 ust. 1, art. 20 pkt 2, art. 24 ust. 1, art. 37 ust. 2 
pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.), 
art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 
od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r., poz. 106), § 1 ust. 4, ust. 7 pkt 4, § 2 ust. 1, § 3 ust. 2, ust. 4 załącznika nr 
1 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 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. Dokonuje się zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Katowice a Spółką Dynapark Sp. z o. o. oraz 
Spółką Francuska Business Park Sp. z o. o. S. K. A. w ten sposób że:

1) Spółka Dynapark Sp. z o. o. przeniesie na rzecz Miasta Katowice prawo użytkowania wieczystego do 
nieruchomości położonej przy ul. Francuskiej w Katowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 11/10 o 
pow. 9.898 m2, k. m. 70, obręb: Dz. Bogucice - Zawodzie, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00011520/3 
Sądu Rejonowego Katowice -  Wschód w Katowicach.

2) Spółka Francuska Business Park Sp. z o. o. S. K. A. przeniesie na rzecz Miasta Katowice prawo użytkowania 
wieczystego do nieruchomości położonej przy ul. Francuskiej w Katowicach, oznaczonej geodezyjnie jako 
dz. nr 10/12 o pow. 24.529 m2, k. m. 70, obręb: Dz. Bogucice - Zawodzie, objętej księgą wieczystą 
nr KA1K/00140029/4 Sądu Rejonowego Katowice -  Wschód w Katowicach.

3) Miasto Katowice przeniesie na rzecz:

a) Spółki Dynapark Sp. z o. o. prawo własności do nieruchomości położonej przy ul. Wiertniczej w 
Katowicach o łącznej pow. 11.918 m2, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 14/16 o pow. 9.328 m2 i nr 
27/4 o pow. 2.590 m2, k. m. 34, obręb: Dz. Bogucice - Zawodzie, objętej księgą wieczystą 
nr KA1K/00032715/0 Sądu Rejonowego Katowice -  Wschód w Katowicach;

b) Spółki Francuska Business Park Sp. z o. o. S. K. A. prawa własności do nieruchomości położonych przy ul. 
Wiertniczej o łącznej pow. 28.821 m2 oznaczonych geodezyjnie jako:

- dz. nr 46/9 o pow. 5.432 m2, k. m. 33, obręb: Dz. Bogucice - Zawodzie, objętej księgą wieczystą 
nr KA1K/00056832/0 Sądu Rejonowego Katowice -  Wschód w Katowicach;

- dz. nr 49/10 o pow. 2.684 m2, k. m. 33, obręb: Dz. Bogucice - Zawodzie, objętej księgą wieczystą 
nr KA1K/00049290/6 Sądu Rejonowego Katowice -  Wschód w Katowicach;

- dz. nr 56/20 o pow. 20.705 m2, k. m. 33, obręb: Dz. Bogucice - Zawodzie, objętej księgą wieczystą 
nr KA1K/00045928/0 Sądu Rejonowego Katowice -  Wschód w Katowicach.

§ 2. 1. Wartość praw do nieruchomości opisanych w § 1 pkt 1) i 3) została ustalona w oparciu o operaty 
szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego, i tak dla:

1) nieruchomości Spółki Dynapark Sp. z o. o. opisanej w § 1 pkt 1) na kwotę 1.582.270,00 zł (słownie: jeden 
milion pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt złotych 00/100).

2) nieruchomości własności Miasta Katowice:
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a) opisanej w § 1 pkt 3) lit. a) na kwotę 2.145.600,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy 
sześćset złotych 00/100);

b) opisanej w § 1 pkt 3) lit. b) na łączną kwotę 5.644.150,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset czterdzieści 
cztery tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100).

2. Wartość prawa do nieruchomości Spółki Francuska Business Park Sp. z o. o. S. K. A. opisanej w § 1 pkt 2) 
została ustalona w wyniku negocjacji na kwotę 4.885.187,80 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt 
pięć tysięcy sto osiemdziesiąt siedem złotych 80/100).

§ 3. Spółki Dynapark Sp. z o. o. oraz Francuska Business Park Sp. z o. o. S. K. A. zapłacą na rzecz Miasta 
Katowice kwotę w łącznej wysokości 3.113.934,70 zł (słownie: trzy miliony sto trzynaście tysięcy dziewięćset 
trzydzieści cztery złote 70/100), w tym:

1) Spółka Dynapark Sp. z o. o. kwotę w łącznej wysokości 1.056.818,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt 
sześć tysięcy osiemset osiemnaście zlotych 00/100), w tym:

a) 563.330,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych 00/100) tytułem 
różnicy wartości zamienianych nieruchomości;

b) 493.488,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem złotych 
00/100) tytułem należnego 23% podatku VAT od kwoty opisanej w § 2 ust. 1 pkt 2) lit. a).

2) Spółka Francuska Business Park Sp. z o. o. S.K.A. kwotę w łącznej wysokości 2.057.116,70 zł (słownie: dwa 
miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto szesnaście złotych 70/100), w tym:

a) 758.962,20 zł tytułem różnicy wartości zamienianych nieruchomości;

b) 1.298.154,50 zł (słownie: jeden milion dwieście dziwięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 
złote 50/100) tytułem należnego 23% podatku VAT od kwoty opisanej w § 2 ust. 1 pkt 2) lit. b).

§ 4. Miasto Katowice zapłaci na rzecz Spółek Dynapark Sp. z o. o. oraz Francuska Business Park Sp. z o. o. S. 
K. A. kwotę w łącznej wysokości 1.487.515,29 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy 
pięćset piętnaście złotych 29/100), w tym:

1) na rzecz Spółki Dynapark Sp. z o. o. kwoty w wysokości 363.922,10 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt trzy 
tysiące dziewięćset dwadzieścia dwa złote 10/100) tytułem należnego 23% podatku VAT od kwoty 
opisanej w § 2 ust. 1 pkt 1);

2) na rzecz Spółki Francuska Business Park Sp. z o. o. S. K. A. kwoty w wysokości 1.123.593,19 zł (słownie: 
jeden milion sto dwadzieścia trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote 19/100) tytułem należnego 
23% podatku VAT od kwoty opisanej w § 2 ust. 2.

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

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

§ 7. Termin realizacji zarządzenia ustala się do dnia zawarcia umowy notarialnej w sprawie zamiany 
przedmiotowych nieruchomości.
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§ 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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Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

Podpis: Signature-332566301 
Imię: Bogumił Piotr 
Nazwisko: Sobula 
Instytucja: Urząd Miasta Katowice 
Miejscowość:
Województwo:
Kraj: PL
Data podpisu: 22 kwietnia 2020 r. 
Zakres podpisu: Cały dokument
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