
ZARZĄDZENIE NR 18/22 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 
 

w sprawie:  sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego nieruchomości położonej przy ulicy 

Batalionów Chłopskich. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity    Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 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. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr L/764/21 Rady Miasta 

Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Batalionów Chłopskich, zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1. 
1. Przeznaczyć do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Mysłowice, 

położoną przy ulicy Batalionów Chłopskich w Mysłowicach, szczegółowo opisaną w wykazie 

stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia, w drodze ustnego przetargu 

ograniczonego dla osób fizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do 

nieruchomości przyległych do niej, ze względu na brak możliwości jej zabudowy i brakiem dostępu 

do drogi publicznej. 

2. Wykaz, o  którym  mowa  w  ust.  1,  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  w siedzibie Urzędu 

Miasta Mysłowice, a także zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Mysłowice. 

Ponadto informacja o zamieszczeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości 

przez ogłoszenie w prasie lokalnej.  

§ 2. 
1. Sprzedaż   nieruchomości   nastąpi  na  podstawie  umowy  zawartej  w formie  aktu   notarialnego. 

2. Podstawą  sporządzenia  aktu  notarialnego  będzie  protokół  z  rokowań podpisany przez 

obydwie strony. 

§ 3. 
1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam: Sekretarzowi Miasta Mysłowice. 

 

§ 4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

PREZYDENT MIASTA  

MYSŁOWICE 

 (-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami - 3 egzemplarze 

2. Or. – aa            

                       

 



       Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 18/22 

                        Prezydenta Miasta Mysłowice

                          z dnia 17.01.2022 r. 

W Y K A Z 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położonej przy ulicy 

Batalionów Chłopskich w Mysłowicach, wyznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 

ograniczonego dla osób fizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do 

nieruchomości przyległych do niej, ze względu na brak możliwości jej zabudowy i brakiem dostępu do 

drogi publicznej. 

1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej. 
działki nr:              1090/68 o pow. 399 m2 

księga wieczysta:    KA1L/00022017/5 Sądu Rejonowego w Mysłowicach; 
arkusz mapy:           2;  
obręb:                      0003 Dziećkowice; 
właściciel:                Gmina Miasto Mysłowice. 

2. Opis nieruchomości. 
Nieruchomość usytuowana jest w Mysłowicach w dzielnicy Dziećkowice, posiada kształt zbliżony 

do wielokąta i przylega krótszym bokiem od strony południowo-zachodniej do działki nr 2004/9, 

natomiast w kierunku zachodnim graniczy dłuższym bokiem z działką nr 2016/68 oraz z działką 

gminną nr 2015/68. Od strony północnej również graniczy z działkami gminnymi na których 

znajduje się Rów Kosztowski. Od strony wschodniej przylega do nieruchomości stanowiącej 

działki nr 1599/68 i 993/68. Porośnięta jest drzewami, zielenią niską i nie ma dostępu do drogi 

publicznej. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.  
Wskazana do sprzedaży nieruchomość obejmująca działkę nr 1090/68 w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego „Dziećkowice” w Mysłowicach, przyjętym uchwałą Rady 

Miasta Mysłowice nr XXIV/259/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., zlokalizowana jest w granicach 

terenu o przeznaczeniu: MUIV - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług 

i drobnego handlu jako funkcji uzupełniającej. Sprzedaż w drodze ustnego przetargu 

ograniczonego działki nr 1090/68 o powierzchni 399 m2, na rzecz jednego z właścicieli 

nieruchomości przyległych oznaczonych numerami 1599/68 i 993/68, 2004/9, 2016/68, pozwoli 

na poprawienie warunków zagospodarowania jego nieruchomości. Przedmiotowa nieruchomość 

nie może stanowić samodzielnej działki z uwagi na brak dostępu do drogi publicznej bez 

naruszenia stabilności rowu odwadniającego (Kosztowskiego) oraz ze względu na przebiegającą 

infrastrukturę kanalizacyjną. Jednocześnie brak jest jej możliwości zabudowy zgodnie z zapisami 

obowiązującego planu miejscowego. 

4. Forma zbycia nieruchomości - Sprzedaż w drodze ustnego przetargu ograniczonego dla osób 

fizycznych lub prawnych legitymujących się tytułem prawnym do nieruchomości przyległych do 

niej, ze względu na brak możliwości jej zabudowy zgodnie z zapisami obowiązującego planu 

miejscowego i brakiem dostępu do drogi publicznej. W związku z tym uzasadnione jest jej wspólne 

zagospodarowanie z jedną z nieruchomości przyległych. 
5. Cena wywoławcza działki nr 1090/68 wynosi - 42.000,00- zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące 

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

dziesiątek złotych. 
7. Sposób zapłaty - cena osiągnięta w przetargu, płatna jest w całości nie później niż do dnia zawarcia 

notarialnej umowy sprzedaży. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku 

bankowego Miasta Mysłowice. Sprzedaż nieruchomości podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem 

VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży. 

8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowych nieruchomości, na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

tekst jednolity dz. u. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), mogą w terminie 6 tygodni, licząc od daty 

wywieszenia nin. wykazu, złożyć wniosek o ich nabycie. 
                       PREZYDENT MIASTA 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres             MYSŁOWICE 

od dnia ……..…..…...… do dnia …………..…...…             (-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 


