
Uchwała Nr 310/XI/2021 

Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Katowicach przy 

ul.  Kościuszki 223C/4 oraz 223C/5 

 

Działając na podstawie art. 52 ustawy z dnia 6 lipca 1982r. o radcach prawnych (tj. Dz.U.  

z 2018r. poz. 2115 z późn. zm.), oraz postanowień § 11 Regulaminu działalności finansowej 

samorządu radców prawnych (t.j. stanowi załącznik do Uchwały Nr 412/X/2019 Prezydium 

Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego Regulaminu działalności finansowej samorządu radców prawnych), 

 

Rada Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach 

uchwala, co następuje 

 

§ 1 

Wyrazić zgodę na nabycie: 

- nieruchomości lokalowej położonej w Katowicach przy ul. Kościuszki 223 C numer 4 (cztery), 

objętego księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 

KW KA1K/00100109/7 oraz udziału 298/10000 w częściach wspólnych objętych 

KAIK/00053953/3, 

- nieruchomości lokalowej położonej w Katowicach przy ul. Kościuszki 223bC numer 5 (pięć), 

objętego księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach 

KW KA1K/00100110/7 oraz udziału 351/10000 w częściach wspólnych objętych 

KAIK/00053953/3, oraz jednego miejsca postojowego objętego księgą wieczystą prowadzoną 

przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach KW KA1K/00081453/3, 

za ceny nie wyższe niż wskazane w operatach szacunkowych biegłego rzeczoznawcy 

majątkowego Adama Bartyzela z dnia 30.11.2020r , sporządzonych odrębnie dla lokalu nr 4  

i lokalu nr 5. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Uchwała podjęta w trybie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na 
podstawie przepisu art. 14 hb ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz. 374 z późn. zm.). 
 
 
 
 
 
 

Sekretarz Rady OIRP w Katowicach      Dziekan OIRP w Katowicach 

  / - /                        / - / 

      r.pr. Małgorzata Kałuża                                                                       r.pr. Katarzyna Jabłońska 


