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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

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

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej 
w Mysłowicach przy ul. Portowej 4, 6, 8 

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 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 zabudowanej, stanowiącej własność Gminy 

Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Portowej 4, 6, 8, obejmującej działkę nr 728/144 o pow. 

339 m2 oraz działkę nr 257/144 o pow. 966 m2, o łącznej pow. 1305 m2, na arkuszu mapy 1 obrębu 

0009 Słupna, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1L/00024565/5 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 

Nieruchomość zabudowana położona w Mysłowicach - Słupnej przy ul. Portowej 4, 6, 8, obejmująca 

działki: nr 728/144 o pow. 339 m2 oraz nr 257/144 o pow. 966 m2, o łącznej pow. 1305 m2, na arkuszu 

mapy 1 obrębu 0009 Słupna, zapisana w księdze wieczystej nr KA1L/00024565/5, stanowi własność 

Gminy Mysłowice. Nin. nieruchomość jest zabudowana murowanymi dwukondygnacyjnymi budynkami 

użytkowo - mieszkaniowymi, o łącznej powierzchni użytkowej 1117 m2 (obliczenie na podstawie 

pomiaru z natury). Budynki wybudowane na przełomie XIX - XX wieku, są opuszczone 

i niezamieszkałe, częściowo po pożarze, częściowo bez dachu, w złym stanie technicznym, 

zdewastowane, wymagają remontu. Na nieruchomości znajduje się również budynek gospodarczy 

w bardzo złym stanie technicznym nadający się jedynie do rozbiórki. Zgodnie z informacją MZGK 

budynki wycofane z eksploatacji. W związku z optymalizacją kosztów utrzymania miejskiego zasobu 

mieszkaniowego, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego, z przeznaczeniem na cele zgodne z zapisami niżej wym. Studium. Nin. 

nieruchomość nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w 

obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Mysłowice, uchwalonym przez Radę Miasta Mysłowice uchwałą Nr L/761/21 z dnia 21 grudnia 2021 r., 

położona jest w strefie ozn. symbolem MN - obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Kierunki dopuszczalne m.in. zabudowa mieszkaniowo-usługowa; usługi o charakterze nieuciążliwym. 

Budynek położony przy ul. Portowej 6 jest obecnie w trakcie ujęcia do Gminnej Ewidencji Zabytków 

jako zabytek techniki, jest do dawny budynek młyna. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi na 

podstawie szczegółowych warunków, które zostaną określone w decyzji o warunkach zabudowy, 

wydanej na wniosek nabywcy. Rada Dzielnicy Brzęczkowice i Słupna, nie wydała opinii w sprawie 

sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z operatem szacunkowym, wykonanym przez rzeczoznawcę 

majątkowego, wartość rynkowa nieruchomości zabudowanej przy ul. Portowej 4, 6, 8, została 

wyceniona na kwotę 499.000,-zł, w tym: wartość składnika gruntowego na kwotę 312.000,-zł, a 

wartość składnika budowlanego na kwotę 187.000,-zł. 

 Sekretarz Miasta Mysłowice 

(-) Marta Jabłczyńska 
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