
ZARZĄDZENIE NR 364/22 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie:  sprzedaży udziału Gminy Mysłowice w prawie własności lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Mysłowicach przy ulicy Wielka 

Skotnica 74/3, na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości. 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity    

Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt. 9 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 VI/95/19 Rady Miasta Mysłowice z dnia 28 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału 1/2 części prawa własności lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Mysłowicach przy ulicy Wielka Skotnica 74/3, 

zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

1. Przeznaczyć do sprzedaży na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości udział Gminy 

Mysłowice w 1/2 części prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, stanowiącego odrębną 

nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującym 25/100 części prawa 

własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli 

lokali, o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 51,57 m
2
, 

położonego przy ulicy Wielka Skotnica 74, a. m. 3, obręb: 0007 Mysłowice, zapisanego w księdze 

wieczystej nr KA1L/00029705/4, szczegółowo opisaną  w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do 

niniejszego zarządzenia.  

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 prawa własności udziału Gminy Mysłowice w nieruchomości lokalowej nastąpi na 

podstawie  umowy  zawartej  w formie  aktu   notarialnego. 

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

obydwie strony. 

§ 3. 

1. Traci moc zarządzenie Prezydenta Miasta Mysłowice nr 256/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. 

§ 4. 

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 364/22 

                      Prezydenta Miasta Mysłowice  

                                   z dnia 15.06.2022 r. 

W Y K A Z 

Udziału Gminy Mysłowice w ½ części prawa własności lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębna 

nieruchomość, położonego przy ulicy Wielka Skotnica 74 w Mysłowicach, przeznaczonego do 

sprzedaży na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości. 

1. Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów i księgi wieczystej. 

wielkość udziału:              1/2 części;
 

pow. użytk. wraz z pow. pom. przynależn:  51,57 m
2
; 

księga wieczysta:                    KA1L/00029705/4 Sądu Rejonowego w Mysłowicach; 

arkusz mapy:                           3; 

obręb:                                      0007 Mysłowice; 

właściciel:                                Gmina Miasto Mysłowice. 

2. Opis nieruchomości. 

Gmina Mysłowice posiada udział w ½ części prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego 

odrębną własność, położonego w budynku wielorodzinnym posadowionym na działce 

nr 7477/200 przy ul. Wielka Skotnica 74/3. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią 

pomieszczenia przynależnego (piwnicy I i II) wynosi 51,57 m
2
. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, 

przedpokoju, łazienki i WC. Dla lokalu mieszkalnego Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu 

Rejonowego w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą nr KA1L/00029705/4. Budynek w którym 

znajduje się lokal mieszkalny, zgodnie z opisem z operatu szacunkowego został wybudowany 

w latach 50 XX w. Udział w ½ części prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość, położonego przy ul. Wielka Skotnica 74/3, Gmina Mysłowice nabyła w drodze 

dziedziczenia na podstawie Postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku sygn. akt I Ns 734/14 

z dnia 07.10.2015 r. Sądu Rejonowego w Mysłowicach Wydziału I Cywilnego.  

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału Gminy Mysłowice w ½ części prawa własności ww. 

lokalu mieszkalnego, objętego księgą wieczystą numer KA1L/00029705/4, na rzecz innego 

współwłaściciela, pozwoli na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości lokalowej oraz na 

zmniejszenie kosztów Gminy Mysłowice związanych z utrzymaniem udziału w lokalu 

mieszkalnym. 

3. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.  

Przeznaczenie wskazanej do sprzedaży ww. nieruchomości znajduje się poza obszarem 

obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice przyjętym 

Uchwałą Rady Miasta Mysłowice nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r. ww. działka pozostała 

w strefie oznaczonej symbolem: MN - obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Przeznaczony do sprzedaży udział Gminy Mysłowice w ½ części prawa własności lokalu 

mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość spełnia przesłanki do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej określonej w art. 37 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.). 

4. Forma zbycia nieruchomości. 

 Sprzedaż udziału w nieruchomości, tryb bezprzetargowy. 

5. Cena sprzedaży udziału Gminy Mysłowice w ½ części prawa własności nieruchomości  

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, zapisanego w księdze wieczystej 

nr KA1L/00029705/4, położonego przy ulicy Wielka Skotnica 74/3 w Mysłowicach: 

a) wartość rynkowa nieruchomości lokalowej                                                                    140.300,00-zł 

b) wartość rynkowa udziału w ½ części prawa własności lokalu mieszkalnego              70.150,00-zł 

c) cena sprzedaży udziału w ½ części prawa własności lokalu mieszkalnego                  71.200,00-zł 

6. Warunki zapłaty. 

Cena  sprzedaży  udziału Gminy Mysłowice w 1/2 części prawa własności lokalu mieszkalnego 

stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z kosztami przygotowania nieruchomości do obrotu 

prawnego płatna jest jednorazowo w kwocie 71.200,00,-zł (słownie: siedemdziesiąt jeden 

tysięcy dwieście złotych) najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu 

notarialnego. Koszty taksy notarialnej oraz koszty sądowe związane z nabyciem przedmiotowego 

udziału ponosi nabywca. Cena sprzedaży została ustalona zgodnie z art. 67 ust. 1 i ust. 3    



ustawy o gospodarce nieruchomościami, na podstawie wartości rynkowej nieruchomości, 

określonej w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego. 

Sprzedaż udziału w ½ części prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną 

nieruchomość wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej obejmującym 25/100 części prawa 

własności gruntu oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku 

właścicieli lokali, podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy 

z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 931 

z późn. zm.) 

7. Warunki skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości.  

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 r. z późn. zm.), 

przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanej nieruchomości Gminy Mysłowice, mogą 

w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, złożyć wnioski o jej 

nabycie.  

 

 

PREZYDENT MIASTA  

MYSŁOWICE 

 (-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres                               

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


