
ZARZĄDZENIE NR 2353/2022 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców lokali mieszkalnych usytuowanych 
w jednorodzinnych domach mieszkalnych przy ul. Agaty 4/1, ul. Górniczego Stanu 37/1 

i ul. Przyjaznej 28/1 wraz ze sprzedażą gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z tych lokali.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 37 ust. 2 pkt 1, art. 67 ust. 1, 1a, 3, art. 68 ust. 1 pkt 7 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), 
art. 2, art. 3, art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048), 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 2021 r. poz. 685 z późn. zm. ), § 1 ust. 7 pkt 2, § 3 ust. 5a i 6 pkt 1 i 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. Ustanawia się odrębną własność 3 lokali mieszkalnych usytuowanych w jednorodzinnych domach 
mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi, stanowiących własność miasta Katowice, położonych 
w rejonie „Starego Giszowca”, opisanych w kolumnach 3, 4 i 5 załącznika do zarządzenia.
§2. Sprzedaje się w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wyszczególnionych w kolumnie 2 załącznika 
do zarządzenia lokale mieszkalne wraz ze sprzedażą gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z tych 
lokali, określonego w kolumnie 3 załącznika.
§3. Sprzedaży dokonuje się za cenę określoną w kolumnie 7 załącznika ustaloną z uwzględnieniem wartości 
wynikającej z operatów szacunkowych sporządzonych przez rzeczoznawcę majątkowego określonej 
w kolumnie 6 załącznika, z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 40%, płatną jednorazowo w gotówce.

§4. Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z gruntem zwolniona jest z podatku od towarów i usług.
§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem.

§6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Koordynatorowi.

§7. Ustala się termin wykonania zarządzenia na dzień podpisania umowy notarialnej sprzedaży ostatniego 
z lokali mieszkalnych.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia ważności operatów szacunkowych.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa

Id: 5DF0AF32-7AAA-4198-B47A-D3A56F2611C2. Podpisany Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr 2353/2022 
Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Lp. Najemca i adres Opis nieruchomości wg 
ewidencji gruntów

Pow. uż. lok. 
/pow. pom. 

przynależnych 
w budynku

Pow. pomieszczeń 
przynależnych 

poza budynkiem

Wartość 
nieruchomości 

wg operatu 
szacunkowego (zl)

Cena sprzedaży* 
(zl)

1 2 3 4 5 6 7

1
dz. nr 1730/55, pow. 564 m2, 
km. 2, obręb: Mysłowice Las, 

KW nr

88,54 m2 
20,96 m2

pom. gosp. o łącznej 
pow. 8,88 m2 

i garaż o pow. 13,54 m2
363 980,00 218 388,00

2
dz. nr 1918/55, pow. 1026 m2, 
km. 2, obręb: Mysłowice Las, 

KW nr

97,06 m2 
21,25 m2

pom. gosp. o łącznej 
pow. 14,31 m2 

i garaż o pow. 19,54 m2
457 510,00 274 506,00

3

dz. nr 1874/55 pow. 575 m2 
KW nr 1

km. 2, obręb: Mysłowice Las 
dz. nr 1940/55 pow. 18 m2 
KW nr

km. 2, obręb: Mysłowice Las 
dz. nr 1943/55, pow. 9 m2, 
KW nr ]

km. 2, obręb: Mysłowice Las

75,33 m2 
28,83 m2 pom. gosp. o pow. 6,24 m2 313 410,00 188 046,00

* Cena sprzedaży z zastosowaniem 40% bonifikaty.
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