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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, położonych 
w Mysłowicach przy ul. Jaworowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.) 

                                                         Rada Miasta Mysłowice  

                                                                   uchwala 

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy 

Mysłowice, położonych w Mysłowicach przy ul. Jaworowej, obejmujących niżej wym. działki na 

arkuszu mapy 3 obrębu 0001 Brzezinka, oznaczone numerami: 

1) działka nr 3551/118 o pow. 1365 m2 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 3555/118 o pow. 

698 m2, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00021504/9 oraz z udziałem 1/3 części w działce nr 

3550/118 o pow. 279 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00026189/9 Sądu Rejonowego 

w Mysłowicach; 

2) działka nr 3552/118 o pow. 1354 m2 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 3555/118 o pow. 

698 m2, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00021504/9 oraz z udziałem 1/3 części w działce nr 

3550/118 o pow. 279 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00026189/9 Sądu Rejonowego 

w Mysłowicach; 

3) działka nr 3553/118 o pow. 1264 m2 wraz z udziałem 1/3 części w działce nr 3555/118 o pow. 

698 m2, zapisane w księdze wieczystej nr KA1L/00021504/9 oraz z udziałem 1/3 części w działce nr 

3550/118 o pow. 279 m2 zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00026189/9 Sądu Rejonowego 

w Mysłowicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

(-) Dariusz Wójtowicz 
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Uzasadnienie

Nieruchomości niezabudowane, położone w Mysłowicach przy ul. Jaworowej, obejmujące działki na

arkuszu mapy 3 obrębu 0001 Brzezinka oznaczone: nr 3551/118 o pow. 1365 m2, nr 3552/118 o pow.

1354 m2, nr 3553/118 o pow. 1264 m2 i nr 3555/118 o pow. 698 m2 zapisane w księdze wieczystej nr

KA1L/00021504/9 oraz działka nr 3550/118 o pow. 279 m2 zapisana w księdze wieczystej nr

KA1L/00026189/9, stanowią własność Gminy Mysłowice. Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd

Rejonowy w Mysłowicach. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

"Brzezinka Zachodnia" w Mysłowicach, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą nr

L/778/18 z dnia 26 kwietnia 2018 r., nin. nieruchomości położone są w strefie oznaczonej symbolem

5MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki: nr 3551/118 o pow. 1365 m2 i nr

3552/118 o pow. 1354 m2 oraz nr 3553/118 o pow. 1264 m2, zostaną sprzedane odrębnie w drodze

ustnego przetargu nieograniczonego, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz

z odpowiednim udziałem w gruncie przeznaczonym pod wewnętrzną drogę dojazdową tj. każda po 1/3

części w działkach: nr 3555/118 i nr 3550/118. Planowane do zbycia nieruchomość w części są

zadrzewione, zakrzewione. Obsługa komunikacyjna zbywanych działek przeznaczonych pod

zabudowę mieszkaniową będzie się odbywać z ulicy Jaworowej (bocznej), stanowiącej

ogólnodostępną drogę gminną ozn. w planie miejscowym 1.KDD - teren drogi publicznej klasy

"dojazdowa", a następnie po działkach: nr 3550/118 i nr 3555/118, wydzielonych pod wewnętrzną

drogę dojazdową, w których Gmina Mysłowice będzie sprzedawać udziały. Grunt przeznaczony pod

drogę wewnętrzną w części jest zadrzewiony, zakrzewiony, znajduje się na nim skarpa. Teren ten

wymaga uporządkowania, dokonania wycinki drzew i wyrównania. Zgodnie z operatem szacunkowym,

wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego, wartość zbywanych nieruchomości odpowiednio

wynosi: 130.000,-zł działka nr 3551/118 wraz z udziałem w drodze dojazdowej; 135.000,-zł działka nr

3552/118 wraz z udziałem w drodze dojazdowej; 126.000,-zł działka nr 3553/118 wraz z udziałem

w drodze dojazdowej.

Prezydent Miasta Mysłowice

(-) Dariusz Wójtowicz
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