
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.348.2022 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie wykazu niezabudowanej nieruchomości gruntowej, przeznaczonej do wniesienia jako  wkładu 
niepieniężnego ( aportu ) do spółki SIM Śląsk Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Lublińcu 

Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym (tekst  jedn.  
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm. ) , art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.) uchwały 
Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XXXII/243/2013 z dnia 29 maja 2013r. w sprawie określenia zasad 
wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego, uchwały Rady Miejskiej 
w Pyskowicach nr XLII/398/2022 z dnia 3 marca 2022r. w sprawie  wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości 
gruntowych  poprzez wniesienie ich jako wkładu niepieniężnego ( aportu ) do spółki SIM Śląsk Północ Spółka 
z o.o. z siedzibą w Lublińcu, ustalam co następuje : 

§ 1. Podaję do wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia - w formie wniesienia jej jako 
wkładu niepieniężnego ( aportu) - do spółki SIM Śląsk Północ Spółka z o.o. z siedzibą w Lublińcu, stanowiącej 
niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Pyskowicach przy ul. Romualda Traugutta, objętą księgą 
wieczystą nr GL1G/ 00086251/7. 

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach urzędowych ogłoszeń w gmachu Urzędu 
Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do 
wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej  Powiat Gliwicki, a także na stronach 
internetowych tut. Urzędu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 

i  Rolnictwa. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.348.2022 

Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia  

Niezabudowana  nieruchomość gruntowa, stanowiąca własność Gminy Pyskowice położona przy ul. 
Romualda Traugutta w Pyskowicach, objęta księga wieczystą nr GL1G/00086251/7, oznaczona w ewidencji 
gruntów jako działki : 

nr 526/28 o pow. 0,1098 ha, ark.10, obręb Pyskowice, 

nr 856/28 o pow. 0,0668 ha, ark.10, obręb Pyskowice, 

nr 857/28 o pow. 0,0632 ha, ark.10, obręb Pyskowice, 

- przeznaczenie terenu obejmującego działki nr 526/28, 856/28 oraz 857/28 w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta - symbol planu 16 MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

- uzbrojenie terenu : instalacja elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa oraz telekomunikacyjna 
w ul. Traugutta i ul. Krokusów, 

- forma zbycia: wniesienie jako wkładu niepieniężnego (aportu)  na rzecz spółki SIM Śląsk Północ Spółka 
z o.o. z siedzibą w Lublińcu, 

-  łączna cena nieruchomości ustalona dla potrzeb wniesienia aportu : netto 460 700, 00 zł (netto) +  
105 961,00 zł (23% VAT) = 566 661,00 zł brutto (pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt 
jeden złotych) 

Osoby, którym zgodnie z art. 34 ust.1 pkt 1* i pkt 2** przysługuje pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości mogą złożyć wniosek o ich nabycie do dnia 29.12.2022 r. wraz z oświadczeniem, że 
wyrażają zgodę na cenę określoną dla nieruchomości objętej  w/w wykazem. 

* osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami lub odrębnych przepisów, 

** osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanych nieruchomości pozbawionymi prawa 
własności tych nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercami z wyłączeniem 
poprzednich właścicieli i spadkobierców nieruchomości przejętych na podstawie przepisów 
wymienionych w art. 216a ustawy z dnia z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicach urzędowych ogłoszeń od dnia 17.11.2022 r.  do dnia 
07.12.2022 r. 

Wartość rynkowa nieruchomości  podana w nin. wykazie przestaje obowiązywać z dniem 12 lipca 
2023r. 
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