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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

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

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

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, art. 37 ust. 2 pkt 6 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 niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice, składającej się z działki nr 9359/168 o powierzchni 142 m2 położonej przy ul. Kormoranów, 

arkusz mapy 3, obręb: 0007 Mysłowice, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00025404/6 Sądu 

Rejonowego w Mysłowicach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

(-) Dariusz Wójtowicz 
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UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 20 listopada 2019 r. właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,

jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej obejmującej działkę nr 8829/168 o powierzchni 842 m2,

zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00027518/2, położonej przy  ul. Kormoranów, wystąpili o sprzedaż

bezprzetargową nieruchomości Gminy Mysłowice stanowiącej działkę nr 9359/168  o powierzchni 142 m2,

KW nr KA1L/00025404/6, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

stanowiącej własność wnioskodawcy. Wnioskowana do sprzedaży działka nr 9359/168 posiada kształt

wydłużonego wielokąta, stanowi grunt niezabudowany, niezagospodarowany, porośnięty zielenią niską

nieurządzoną. Przedmiotowa nieruchomość przeznaczona do zbycia obejmująca działkę nr 9359/168

objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wielka Skotnica-Katowicka-Bończyka”

w Mysłowicach, przyjętym Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/268/20 z dnia 13 lutego 2020 r., dla której

wnioskowana nieruchomość do sprzedaży zlokalizowana jest w granicach terenu o przeznaczeniu:

ZP - o przeznaczeniu podstawowym - zieleń urządzona a dopuszczalnym - sport i rekreacja.

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 9359/168 o powierzchni 142 m2, na rzecz właściciela

nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 8829/168, pozwoli na poprawienie warunków

zagospodarowania ich nieruchomości zabudowanej poprzez zapewnienie możliwości racjonalnego

zagospodarowania części nieruchomości wnioskodawców od strony południowej jako ogród przydomowy.

Nieruchomość Gminy obejmująca działkę nr 9359/168 będąca przedmiotem wniosku, 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 przyległych.

Ustalenie ceny sprzedaży nieruchomości następuje każdorazowo na podstawie wartości rynkowej

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

gruntu obejmującego działkę nr 9359/168 została określona przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę

38.900,- zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych).

Sekretarz Miasta Mysłowice

(-) Marta Jabłczyńska
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