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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej 
w Mysłowicach przy ul. Zofii Nałkowskiej 

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 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. 

zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala 

§ 1. Wyrazić zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice, obejmującej działki nr 1796/16 o powierzchni 175 m2  oraz 2039/16 o powierzchni 102 m2 

położonej przy ul. Zofii Nałkowskiej, arkusz mapy 2, obręb: 0003 Dziećkowice, zapisanej w księdze 

wieczystej nr KA1L/00027358/2 Sądu Rejonowego w Mysłowicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 
 I ZASTĘPCA PREZYDENTA 

 MIASTA MYSŁOWICE 

(-) Wojciech CHMIEL 
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UZASADNIENIE 

Wnioskiem z dnia 21 listopada 2021 r. właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

jednorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej obejmującej działki nr 981/16 i 982/16 zapisanej w księdze 

wieczystej nr KA1L/00042661/0 o łącznej powierzchni 507 m2, położonej przy  ul. Zofii Nałkowskiej, wystąpił 

o sprzedaż bezprzetargową nieruchomości Gminy Mysłowice stanowiącej działki nr 1796/16 o powierzchni 
175 m2  oraz 2039/16 o powierzchni 102 m2, obręb: 0003 Dziećkowice, a. m. 2 zapisanej w KW 
nr KA1L/00027358/2, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

stanowiącej własność wnioskodawców. Wnioskowana do sprzedaży nieruchomość znajduje się w 

ogrodzeniu wnioskodawcy, wspólnie jest użytkowany, tworząc całość gospodarczą z nieruchomością 

wnioskodawcy oznaczonej jako działki nr 981/16 i 982/16. Do chwili obecnej jest przez wnioskodawcę 

dzierżawiona na cele rekreacyjne, posiada kształt zbliżony do wielokąta. Stanowi grunt niezabudowany, 

porośnięty trawą, drzewami, tujami i żywopłotem. Przeznaczenie wskazanej do zbycia nieruchomości objęte 

jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Dziećkowice”, przyjętego Uchwałą Rady 

Miasta nr XXIV/259/2004 z dnia 26 lutego 2004 r., w którym dla nieruchomości wnioskowanej do sprzedaży 

wyznaczono strefę: MUIV - tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług i drobnego handlu jako 

funkcji uzupełniającej. 

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 1796/16 o powierzchni 175 m2  oraz 2039/16 o powierzchni 

102 m2  na rzecz właściciela nieruchomości przyległej obejmującej działkę nr 981/16 i 982/16 pozwoli na 

poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości zabudowanej przyległej, poprzez zapewnienie 

dostępu do budynku wnioskodawcy, ułatwi mu jego prawidłowe użytkowanie i eksploatację. 

Nieruchomość Gminy obejmująca działki nr 1796/16 i 2039/16, spełnia przesłanki do sprzedaży w drodze 

bezprzetargowej, określone w art. 37 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, tj. nie może być 

zagospodarowana jako odrębna nieruchomość i może poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości 

przyległej. Rada Dzielnicy Dziećkowice nie wniosła uwag do powyższej opisanej sprzedaży. 

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości następuje każdorazowo na podstawie wartości rynkowej 

określonej w operacie szacunkowym, sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego. Wartość rynkowa 

gruntu gminnego obejmującego działki numer 1796/16 i 2039/16 została określona przez rzeczoznawcę 

majątkowego na kwotę 33.000,- zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych). 
 
 SEKRETARZ 

 MIASTA MYSŁOWICE 
  

(-) Marta JABŁCZYŃSKA 
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