
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.364.2022 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości i ogłoszenia wykazu zbywanej nieruchomości 
położonej w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U.z 
2022 poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust.1, art. 25 ust.1,art. 28 ust. 1, art. 34 ust.6, art.35 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2021 poz. 1899 z późn. zm.), uchwały 
Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLVII/388/2014 z dnia 22 października 2014r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zbycie nieruchomości lokalowych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziałów w działkach 
położonych w zespołach garażowych w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej i Wieczorka oraz przyznania 
pierwszeństwa nabycia ich dzierżawcom. 

§ 1. Przeznaczam do zbycia nieruchomość lokalową - lokal garażowy położony w Pyskowicach przy ul. 
Poznańskiej opisany w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z oddaniem gruntu - 
działek nr 913/103 i 916/115 w użytkowanie wieczyste w udziale. 

§ 2. Wykaz podlega ogłoszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu Miejskiego 
w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich nr 3, ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej Powiat 
Gliwicki oraz na stronach internetowych tut. Urzędu. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Rolnictwa. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

   

Burmistrz Miasta 
 
 

mgr Adam Wójcik 
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Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.364.2022 

Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 23 listopada 2022 r. 

1. Wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia wraz z oddaniem gruntu - działek nr 913/103 
i 916/115 w użytkowanie wieczyste w udziale wynoszącym 1/17 części. 

1) Lokal garażowy nr 3 - położony w zespole garażowym w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej na działkach 
oznaczonych nr 913/103 i 916/115 o łącznej pow. 0,0664 ha, KW GL1G/00066916/1 wg szkicu 
lokalizacyjnego stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/388/2014 Rady Miejskiej 
w Pyskowicach z dnia 22 października 2014r. 

2) Wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego działek nr 913/103 i 916/115 związanego 
z nabywanym garażem wynosi 1/17 części. 

3) Uzbrojenie - lokal garażowy wyposażony w instalację elektryczną. 

4) W planie zagospodarowania przestrzennego miasta nieruchomość, o której mowa wyżej znajduje się na 
obszarze oznaczonym symbolem planu 2U - tereny zabudowy usługowej. 

5) Cena sprzedaży lokalu garażowego - 19.099,10 zł 

6) Wartość prawa użytkowego działek -  2.458,00 zł 

7) Forma sprzedaży- odpłatne przeniesienie własności lokalu garażowego wraz z ustanowieniem prawa 
użytkowania wieczystego gruntu w udziale 1/17 części -  do 26.04.2101r. 

8) W przypadku zbycia na rzecz podmiotu posiadającego pierwszeństwo nabycia cena sprzedaży lokalu 
garażowego płatna jest przed zawarciem umowy. 

9) Pierwsza opłata z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu w udziale 1/17 części        
działek nr 913/103 i 916/115 (stanowiąca 25% wartości tego udziału wraz z należnym podatkiem od 
towarów i usług) wynosi: 

a) 25% wartości udziału w działce          - 614,50 zł 

b) 23% podatek od towarów i usług        - 141,34 zł 

czyli łącznie w kwocie 755,84 zł -  płatna przed zawarciem umowy notarialnej. 

10) opłaty roczne z tytułu ustanowienia prawa użytkowania wieczystego gruntu (stanowiące 1% wartości 
udziału w użytkowaniu wieczystym gruntu wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) wynosi: 

a) 1% ceny udziału w działce             - 24,58 zł 

b) 23% podatek od towarów i usług    - 5,65 zł 

czyli łącznie w kwocie 30,23 zł - płatne z góry do 31 marca każdego roku. 

Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego podlega aktualizacji nie częściej niż 
raz na trzy lata w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami. 

11) Sposób zapłaty ceny nabycia lokalu garażowego - jednorazowa wpłata całej ceny sprzedaży lokalu 

przed zawarciem umowy notarialnej. 

12) Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice nr RZ.0050.339.2022 z dnia 09.11.2022r. na   
warunkach  w nim  określonych,  na     rzecz     każdoczesnych  właścicieli  lokalu  garażowego                                                    
nr  3  i  użytkowników   wieczystych  gruntu   w   udziale   1/17  części - tj. nieruchomości położonej 
w Pyskowicach przy ul.Poznańskiej, składającej się z działek oznaczonych numerami 913/103 i 916/115 
objętej księgą wieczystą nr GL1G/00066916/1, zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogi koniecznej 
polegająca na prawie przechodu i przejazdu pasem szerokości 3 metrów i długości 192 metrów po 
działkach stanowiących własność Gminy Pyskowice o pow. 0,2629 ha oznaczonych numerami 
ewidencyjnymi: 
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- 747/115, KW GL1G/00032106/3, 

- 924/115, KW GL1G/00048781/3, 

- 915/103, KW  GL1G/00048781/3. 

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności przy zbywaniu lokalu garażowego wyniesie 930,62 zł 
(w tym kwota należnego 23% podatku od towarów i usług - 174,02 zł) i płatne jest przed zawarciem 
umowy notarialnej.    

Cena podana w niniejszym wykazie i inne warunki w nim określone obowiązują do dnia 
21.07.2023r. 

Pierwszeństwo nabycia nieruchomości objętej niniejszym wykazem posiadają: 

- osoby, o których mowa w art. 34 ust.1 pkt 1* i pkt 2 ** które mogą złożyć wniosek o jej nabycie do dnia 
05.01.2023r. wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę określoną dla nieruchomości objętej 
wykazem oraz pozostałe warunki nabycia. 

- dzierżawca opisanej wyżej nieruchomości, jeżeli złoży oświadczenie, że wyraża zgodę na cenę i warunki 
nabycia określone w niniejszym wykazie. 

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

** osoby będące poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawieni prawa własności 
tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercami z wyłączeniem poprzednich 
właścicieli i spadkobierców nieruchomości przejętych na podstawie przepisów wymienionych 
w art. 216a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U.z 
2020 poz. 65 z późn. zm.). 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w gmachu Urzędu 
Miejskiego w Pyskowicach ul. Strzelców Bytomskich 3, a ponadto informację o wywieszeniu podaje 
się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej tut. 
Urzędu. 

Wykaz podlega wywieszeniu od dnia 23.11.2022r. do dnia 13.12.2022r. 
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