
 

ZARZĄDZENIE NR 529/20 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 19 października 2020 r. 
 

 

w sprawie: sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości 
niezabudowanej, położonej przy ulicy Fabrycznej w Mysłowicach  

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 11, art. 13 ust. 1, art. 28 ust. 
1, art. 35 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), 
uchwały Nr XXVIII/412/20 Rady Miasta Mysłowice z dnia 24 września 2020 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ulicy Fabrycznej  
w Mysłowicach zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 
1. Wyznaczyć do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomość 

niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Mysłowice, położoną przy ulicy Fabrycznej 
w Mysłowicach, szczegółowo opisaną w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisem w planie 
miejscowym, pod zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami, magazynami  
i usługowymi. 

2. Wykaz, o którym mowa w ustępie 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie 
Urzędu Miasta Mysłowice, a ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu zostanie 
podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronach 
internetowych Urzędu Miasta Mysłowice. 

§ 2. 
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: Naczelnikowi Wydziału Geodezji  

i Gospodarki Nieruchomościami. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam: II Zastępcy Prezydenta 
Miasta Mysłowice. 

§ 3.  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

  

PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE 

 

(-) Dariusz WÓTOWICZ 
 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 3 egzemplarze 
2.  Or. – aa    
 
 
 



 
 
                      Załącznik nr 1 
                      do Zarządzenia Nr 529/20 
                      Prezydenta Miasta Mysłowice 
                      z dnia 19 października 2020 r. 
 

 

W Y K A Z 
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy 
Fabrycznej w Mysłowicach, wyznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 
nieograniczonego, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisem w planie miejscowym, pod 
zabudowę obiektami produkcyjnymi, składami, magazynami i usługowymi. 
 

1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej. 
     działki o łącznej pow. 1016 m2 (0,1016 ha) oznaczone numerami ewidencyjnymi: 

2503/210 o pow. 292 m2, księga wieczysta KA1L/00024794/9 Sąd Rejonowy w Mysłowicach 
2506/214 o pow. 724 m2, księga wieczysta KA1L/00025225/7 Sąd Rejonowy w Mysłowicach 

 karta mapy 4 obręb 0001 Brzezinka 
     właściciel: Gmina Miasto Mysłowice 

 

2. Opis nieruchomości. 
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w dzielnicy Brzezinka, jest niezabudowana, 
posiada nieregularny kształt, nie jest ogrodzona, a w części wschodniej i południowej 
porośnięta jest wysokimi drzewami  i zielenią nieurządzoną. Mapa zasadnicza opracowana dla 
tego terenu wykazuje na przedmiotowych działkach przebieg sieci uzbrojenia podziemnego: 
wodociągowej woA, teletechnicznej tA, w południowej części sieci elektroenergetycznych eN, 
eWA, a także nieczynnych sieci gazowych gna. Sieci uzbrojenia technicznego stanowią 
odrębny od gruntu przedmiot własności. W sąsiedztwie wyznaczonej do sprzedaży 
nieruchomości gminnej znajdują się firmy usługowo – produkcyjne. Obsługa komunikacyjna 
nieruchomości odbywać się będzie bezpośrednio z ulicy Fabrycznej, po uzgodnieniu 
lokalizacji zjazdu z zarządcą drogi w odrębnym postępowaniu. 
 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.  
Działki posiadają pokrycie planem miejscowym „Brzezinka Zachodnia” w Mysłowicach, 
zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Mysłowice Nr L/778/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., który 
wyznacza dla tego terenu strefę oznaczoną symbolem 4UP – tereny obiektów produkcyjnych, 
składów, magazynów i usługowych. Zabudowa usługowa  obejmuje usługi administracyjno – 
biurowe, konsumpcyjne oraz usługi handlu detalicznego. Zagospodarowanie nieruchomości             
i jej zabudowa nastąpi zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. W zakresie niezbędnym do 
prawidłowego funkcjonowania i zagospodarowania nieruchomości jej nabywca własnym 
staraniem i na własny koszt, zobowiązany będzie do zrealizowania uzbrojenia technicznego 
dla zamierzonej inwestycji, zapewnienia dostawy mediów, a w razie takiej konieczności 
uzyskania zezwolenia i dokonania wycinki istniejącej zieleni. 
 

4. Cena nieruchomości wynosi  -   180.000,- zł 
 

5. Postąpienie w przetargu - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do 
pełnych dziesiątek złotych.  

 

6. Forma zbycia nieruchomości - sprzedaż w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
 

7. Sposób zapłaty - cena osiągnięta w przetargu, płatna będzie w całości nie później niż do dnia 
zawarcia notarialnej umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania 
rachunku bankowego Urzędu Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie 
opodatkowaniu według 23% stawki podatku VAT. 

 

 

 PREZYDENT MIASTA  
MYSŁOWICE 

 

  (-) Dariusz WÓTOWICZ 

 

  

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres                             

od dnia ……..…..…...… do dnia …………..…...…          


