
ZARZĄDZENIE NR 920/2020

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie pozyskania do zasobu Miasta praw do nieruchomości przy ul. Bocheńskiego (dz. nr 41/63 i inne) 
w drodze zamiany za nieruchomość położoną przy Al. Korfantego 117,117a (dz. nr 17 i nr 32/1) w

Katowicach.

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 2020 r. poz. 713), 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 z późn zm.) § 1 ust. 4, ust. 7 pkt 4, § 3 ust. 2, ust. 4 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 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 Skarbem Państwa w następujący 
sposób:

1) Miasto Katowice przeniesie na rzecz Skarbu Państwa prawo własności nieruchomości położonej przy 
Al. Korfantego 117, 117a w Katowicach, będącej w użytkowaniu wieczystym Skarbu Państwa w odpłatnym 
trwałym zarządzie Sądu Apelacyjnego w Katowicach, zabudowanej budynkiem biurowym i garażami, 
oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 17 i nr 32/1 o łącznej powierzchni 2336 m2, k.m. 13, obręb: 
Dz. Bogucice - Zawodzie, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00027426/9 Sądu Rejonowego Katowice -  
Wschód w Katowicach.

2) Skarb Państwa przeniesie na rzecz Miasta Katowice prawo własności do nieruchomości o łącznej pow. 
3919 m2 będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice, położonych przy:

a) ul. Bocheńskiego w Katowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 36/3 o powierzchni 119 m2, k.m. 39, 
obręb: Dz. Śródmieście - Załęże, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00054421/2 Sądu Rejonowego 
Katowice -  Wschód w Katowicach,

b) ul. Bocheńskiego i ul. Pukowca w Katowicach, zajętej pasem drogi publicznej, oznaczonej geodezyjnie 
jako dz. nr 41/62, nr 41/63 i nr 41/59 łącznej o powierzchni 2974 m2, k.m. 39, obręb: Dz. Śródmieście - 
Załęże, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00063485/4 Sądu Rejonowego Katowice -  Wschód 
w Katowicach;

c) ul. J. Pukowca w Katowicach, oznaczonej geodezyjnie jako dz. nr 40/3 o powierzchni 826 m2, k.m. 39, 
obręb: Dz. Śródmieście - Załęże, objętej księgą wieczystą nr KA1K/00066766/9 Sądu Rejonowego 
Katowice -  Wschód w Katowicach.

§ 2. 1. Wartość prawa Miasta Katowice do nieruchomości opisanej w § 1 pkt 1 została ustalona w oparciu 
o operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę netto 57.360,00 zł plus 23% 
podatek VAT (13.192,80 zł), co stanowi kwotę brutto 70.552,80 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy pięćset 
pięćdziesiąt dwa złote 80/100).

2. Wartość prawa Skarbu Państwa do nieruchomości opisanych w § 1 pkt 2 została ustalona w oparciu o 
operaty szacunkowe sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego na łączną kwotę netto 88.590,00 zł plus 
23% podatek VAT (20.375,70 zł), co stanowi łączną kwotę brutto 108.965,70 zł (słownie: sto osiem tysięcy 
dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych 70/100),

w tym:
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1) dz. nr 36/3 na kwotę netto 2.670,00 zł plus 23% podatek VAT (614,10 zł), co stanowi kwotę brutto 
3.284,10 zł (słownie: trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 10/100);

2) dz. nr 41/62, nr 41/63 i nr 41/59 na kwotę netto 66.780,00 zł plus 23% podatek VAT (15.359,40 zł), co 
stanowi kwotę brutto 82.139,40 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 
40/100),

3) dz. nr 40/3 na kwotę netto 19.140,00 zł plus 23% podatek VAT (4.402,20 zł), co stanowi kwotę brutto 
23.542,20 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćset czterdzieści dwa złote 20/100).

§ 3. Miasto Katowice zapłaci na rzecz Skarbu Państwa łączną kwotę w wysokości 51.605,70 zł (słownie: 
pięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięć złotych 70/100), w tym:

1) kwotę 31.230,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100) tytułem różnicy 
wartości zamienianych praw do nieruchomości,

2) kwotę 20.375,70 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 70/100) tytułem 
należnego 23% podatku VAT od kwot opisanych w § 2 ust. 2 pkt 1, 2 i 3.

§ 4. Skarb Państwa zapłaci na rzecz Miasta Katowice kwotę w wysokości 13.192,80 zł (słownie: trzynaście 
tysięcy sto dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) tytułem należnego 23% podatku VAT od kwoty opisanej w § 2 
ust. 1.

§ 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.

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

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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