
Elektronicznie podpisany przez: 
Bogumił Piotr Sobula 
dnia 29 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 2368/2022 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego sześciu lokali mieszkalnych 
położonych w Katowicach przy: ul. Powstańców 10/3, ul. Reymonta 38/5, ul. Wojewódzkiej 20/1, 

ul. Raciborskiej 14/11, ul. Skłodowskiej - Curie 17/3 i ul. Piastowskiej 3/14 
wraz ze sprzedażą udziałów w gruncie.

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. 25 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1, art. 67 ust. 1 i ust. 2, art. 68 ust. 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), art. 2, 
art. 3 i art. 7 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048), 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.) 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. Ustanawia się odrębną własność sześciu lokali określonych w poz. 1 -  6 załącznika do niniejszego 

zarządzenia.

§2. Sprzedaje się lokale z poz. 1 -  6 załącznika do niniejszego zarządzenia w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego.

§3. Z własnością lokali określonych w §2 związane są udziały w nieruchomości wspólnej, ktorą stanowi grunt 

oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali zgodnie z kol. 6 

załącznika do niniejszego zarządzenia.

§4. Ustala się ceny wywoławcze lokali w wysokości określonej w kol. 7 załącznika do niniejszego zarządzenia.

§5. 1. Sprzedaż lokali określonych w §2 wraz ze sprzedażą własności udziału w gruncie następuje za cenę 

uzyskaną w wyniku przetargu.

2. Sprzedaż lokali określonych w §2 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.

§6. Sprzedaż lokali położonych przy ul. Skłodowskiej - Curie 17/3 i ul. Piastowskiej 3/14 następuje za cenę 

uzyskaną w wyniku przetargu, z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 50% z tytułu wpisania 

nieruchomości do rejestru zabytków.
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§7. Uchyla się poz. 4 załącznika do zarządzenia nr 775/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 24.01.2020 r. 

dotyczącą sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego położonego 

w Katowicach przy ul.Reymonta 38/5.

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

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

§10. Ustala się termin wykonania zarządzenia na dzień podpisania ostatniej z umów notarialnych w sprawie 

sprzedaży przedmiotowych lokali.

§11. 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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Załącznik do zarządzenia Nr 2368/2022 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Lp. A dres n ieruchom ości D ane geodezyjne
Rodzaj
lokalu

Pow ierzchnia
użytkow a

( m 2 )

U dział
w

częściach  
w spólnych  
i gruncie

Cena
w yw oław cza

1 2 3 4 5 6 7
1 . ul. Pow stańców  10/3 dz. n r 122 o pow. 399 m 2, 

k.m. 57, B ogucice-Zaw odzie

wł. M iasto K atow ice 0,681 cz. 
wł. innych osób 0,319 cz.

m ieszkalny 63,71
+ 4 ,57 piw nica

0,111

250 000 zł

2. ul. R eym onta 38/5 dz. n r 179/3
o pow. 237 m 2,
k.m. 58, B ogucice-Zaw odzie

wł. M iasto K atow ice 0,1379 cz. 
wł. innych osób 0,8621 cz.

m ieszkalny 33,43 0,0462

200 000 zł

3. ul. W ojew ódzka 20/1 dz. n r 39/1 i 39/2 
o łącznej pow. 597 m 2, 
k.m. 56, B ogucice - Zaw odzie

wł. M iasto K atow ice 0,5433 cz. 
wł. innych osób 0,4567 cz.

m ieszkalny 84,43 0,0678

380 000 zł

4. ul. R aciborska 14/11 dz. n r 87/5
o pow. 390 m 2,
k.m. 32, Śródm ieście-Załęże

wł. M iasto K atow ice 0,561cz. 
wł. innych osób 0,439 cz.

m ieszkalny 89,13 0,079

350 000 zł

5. ul. Skłodow skiej - Curie 
17/3

dz. n r 127/9 o pow. 308 m 2, 
k.m. 28, Śródm ieście - Załęże

wł. M iasto K atow ice 0,666 cz. 
wł. innych osób 0,334 cz.

m ieszkalny 130,17 0,127

1 100 000 zł

6. ul. P iastow ska 3/14 dz. n r 27/1 o pow. 327 m 2, 
k.m. 40, B ogucice - Zaw odzie

wł. M iasto K atow ice 0,3320 cz. 
wł. innych osób 0,6680 cz.

m ieszkalny 128,35 0,1193

1 100 000 zł
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