Katowice, dnia 16.11.2016 r.
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W odpowiedzi na interpelacj ę z dnia 26 pa ździernika 2016 r. dotycz ą cą

sprzedaży

nieruchomości na rzecz najemców na starym Giszowcu informuj ę, iż Prezydent Miasta Katowice
w dniu dzisiejszym wyda ł Zarz ą dzenie w sprawie sprzeda ży w trybie bezprzetargowym na rzecz
ich najemców 58 lokali mieszkalnych usytuowanych w jednorodzinnych domach mieszkalnych
położonych w rejonie „Starego Giszowca".
Aktualnie wykaz nieruchomo ś ci przeznaczonych do sprzeda ży podany zosta ł do publicznej wiadomo ści
na okres 6 tygodni, stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomo ściami. Po upływie okresu upublicznienia informacji o zbyciu, moż liwa b ę dzie
finalizacja sprzeda ży lokali w formie aktu notarialnego. Przewiduje si ę rozpocz ę cie sprzeda ży jeszcze
w bie żą cym roku.
Sprzeda ż lokali mieszkalnych dokonywana b ę dzie wraz ze sprzeda żą lub oddaniem
w u żytkowanie wieczyste gruntu niezb ę dnego do racjonalnego korzystania z tych lokali, ze cen ę
ustalon ą na podstawie warto ści okre ś lonej w operatach szacunkowych, z zastosowaniem 40%
bonifikaty wynikaj ącej z aktualnie obowi ą zuj ą cej Uchwa ły nr XXXIV/725/08 Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciq żania nieruchomości oraz

ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. ś!.
z 2013 r. poz. 7937 tekst jedn.).
Udzielenie odpowiedzi na pozosta łe kwestie poruszane w Pana interpelacji b ę dzie moż liwe
po ostatecznym okre ś leniu warunków sprzeda ży dla najemców nieruchomo ści wyłonionych w drodze
przetargu na wysoko ść czynszu. Przewiduj ę, i ż warunki te okre ś lone zostan ą w grudniu br.
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Do wiadomo ści:
1.

Biuro Rady Miasta

2.

Wydzia ł Organizacji i Zarz ą dzania
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