
ZARZĄDZENIE NR 21/22 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 
 

w sprawie:  sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości 

niezabudowanych, położonych w Mysłowicach przy ulicy Niepodległości. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 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. 1 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 XXVII/493/12 Rady Miasta 

Mysłowice z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 

niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ulicy Niepodległości, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 
1. Wyznaczyć do sprzedaży w drodze ustnego przetargu niegraniczonego, nieruchomości 

niezabudowane, stanowiące własność Gminy Mysłowice, położone w Mysłowicach przy ulicy 

Niepodległości - szczegółowo opisane  w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego 

zarządzenia, z przeznaczeniem pod zabudowę garażami.  

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. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki 

Nieruchomościami. 

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

 

§ 3. 
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 21/22 

                        Prezydenta Miasta Mysłowice

                          z dnia 18.01.2022 r. 

W Y K A Z 

nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mysłowice, położonych 

w Mysłowicach przy ulicy Niepodległości, wyznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego, z przeznaczeniem pod zabudowę garażami. 

1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej. 
arkusz mapy 4, obręb 0001 Brzezinka

 

działka nr 2256/231 o pow. 224 m
2
, księga wieczysta nr KA1L/00025317/9 SR w Mysłowicach 

działka nr 2228/232 o pow. 233 m
2
, księga wieczysta nr KA1L/00025280/0 SR w Mysłowicach 

2. Opis nieruchomości. 
Działki niezabudowane, położone w Mysłowicach przy ulicy Niepodległości przeznaczone do 

sprzedaży łącznie jako jedna zorganizowana całość gospodarcza o łącznej pow. 457 m
2
, 

z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami niżej wym. miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego tj. pod zabudowę garażami. Przedmiotowe działki usytuowane są pomiędzy ulicą 

Niepodległości a ulica Dolną, na obszarze osiedla domów jednorodzinnych w dzielnicy Kosztowy. 

Powierzchnia nieruchomości jest równa, zadrzewiona i zakrzewiona. W części zachodniej działki 

nr 2228/232 znajduje się słup elektroenergetyczny. Na działce nr 2256/231 usytuowany jest słup 

sieci telekomunikacyjnej oraz 2 studzienki telekomunikacyjne a w jej części północnej znajduje 

się fragment ogrodzenia nieruchomości sąsiedniej, zabudowanej garażami. Obsługa 

komunikacyjna nieruchomości odbywać się będzie z ulicy Niepodległości. 
3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób ich zagospodarowania.  

Zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr XXV/404/16 z dnia 29 września 

2016 r., miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Kosztowy Północne 

w Mysłowicach, ww. działki położone są w strefie oznaczone symbolem 1G - terenu garaży. 

Grunt o łącznej pow. 457 m
2
 stanowi funkcjonalną całość i przeznaczony jest pod budowę garaży 

jako uzupełnienie zabudowy garażowej przy ulicy Niepodległości. Zagospodarowanie 

nieruchomości nastąpi na podstawie szczegółowych zapisów ww. miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Nabywca zobowiązany będzie we własnym zakresie i na 

własny koszt w razie potrzeby: Wykonać badanie geotechniczne gruntu; Dokonać wycinki zieleni, 

po wcześniejszym uzyskaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów kolidujących 

z planowaną inwestycją (ewentualne opłaty z tym związane ponosi nabywca); Dokonać drenażu 

i odwodnienia nieruchomości; Uporządkować teren; Uzyskać uzgodnienia branżowe przebiegu 

sieci i urządzeń uzbrojenia terenu; Zrealizować niezbędne dla zamierzonej inwestycji uzbrojenie 

techniczne i uzyskać we własnym zakresie zapewnienia dostawy mediów oraz odbioru ścieków 

i wód opadowych. 

4. Forma zbycia nieruchomości - Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości. 
5. Cena wywoławcza nieruchomości - 118.000,00 zł (słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych) 
6. Postąpienie w przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, 

z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

7. Sposób zapłaty - cena osiągnięta w przetargu za nieruchomość podlega zapłacie w całości nie 

później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Do wylicytowanej ceny 

sprzedaży zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień sprzedaży (na dzień 

wyznaczenia nieruchomości do sprzedaży podatek VAT wynosi 23%). Osoba, która wygra przetarg 

zobowiązana będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości wraz z należnym 

podatkiem VAT w całości, nie później niż do dnia zawarcia notarialnej umowy przenoszącej własność 

nieruchomości. Za potwierdzenie wpłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Urzędu 

Miasta Mysłowice. 

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

podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 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 

 


