
ZARZĄDZENIE NR 2228/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie nabycia do zasobu Miasta Katowice prawa użytkowania wieczystego do działek nr 574/55 i nr
2394/55 położonych przy ul. Mysłowickiej w Katowicach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.), art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 9, art. 146aa ust. 1 pkt 1 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), § 1 ust. 4, 
ust. 7 pkt 1 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 nabycia do zasobu nieruchomości Miasta Katowice od Śląsko - Dąbrowskiej Spółki 

Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa o łącznej pow. 1345 m2 położonych przy ul. Mysłowickiej 
w Katowicach oznaczonych geodezyjnie jako:

1) działka nr 574/55 o pow. 400 m2, km. 2 obręb Mysłowice - Las, objętej księgą wieczystą Sądu 
Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach nr KA1K/00137464/1;

2) działka nr 2394/55 o pow. 945 m2, km. 2, obręb Mysłowice - Las, objętej księgą wieczystą Sądu 
Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach nr KA1K/00071107/0.
§ 2. Nabycie na rzecz Miasta Katowice praw do nieruchomości opisanych w § 1 następuje ze środków 

będących w dyspozycji Wydziału Gospodarki Mieniem za łączną kwotę 106.950,00 (sto sześć tysięcy 
dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) tj:

1) prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości opisanej w § 1 pkt 1 za kwotę 27.000,00 zł (słownie: 
dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100);

2) prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości opisanej w § 1 pkt 2 za kwotę 65.000,00 zł netto 
powiększoną o należny 23 % podatek VAT w wysokości 14.950,00 zł, co stanowi kwotę brutto 
79.950,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych 00/00).

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

§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Koordynatorowi.
§ 5. Termin realizacji zarządzenia ustala się do dnia zawarcia umowy notarialnej w sprawie nabycia 

do zasobu nieruchomości Miasta Katowice przedmiotowych nieruchomości.

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

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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