
WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA SPRZEDAŻ PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI OBEJMUJĄCEJ DZIAŁKĘ NR 560, 

OBRĘB SZOBISZOWICE, STANOWIĄCĄ WŁASNOŚĆ MIASTA GLIWICE
Prezydent Miasta Gliwice ogłosił III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Gliwice

Położenie i opis
Nr działki

Obręb
Nr KW

Pow. działki
[ha]

Przeznaczenie nieruchomości
i sposób zagospodarowania

Cena 
wywoławcza

[zł]

Wadium
[zł]

Działka położona przy ul. Myśliwskiej 
w Gliwicach w odległości ok. 4 km od ścisłego 
centrum. W niedalekiej odległości przebiega 
droga krajowa nr 88. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Teren 
działki niezabudowany, pokryty zielenią niską 
i pojedynczymi drzewami. Kształt działki zbliżony 
do prostokąta.

Zgodnie z mapą ewidencyjną w pobliżu działki 
zlokalizowane są sieci uzbrojenia terenu: 
elektroenergetyczna, wodociągowa, kanalizacji, 
gazowa i teletechniczna. Zgodnie z mapą 
ewidencyjną na działce zlokalizowana jest 
kanalizacja, która nie stanowi infrastruktury 
drogowej i nie stanowi majątku Miasta Gliwice. 
W związku z powyższym będzie istniała 
konieczność utrzymania i remontów istniejącej 
infrastruktury przez nowego właściciela działki.

Z uwagi na brak alternatywnej możliwości 
skomunikowania działki nr 560 z drogą publiczną, 
istnieje możliwość włączenia ruchu drogowego 
z przedmiotowej działki do ul. Myśliwskiej 
nowym zjazdem. Działka porośnięta drzewami 
i wysokimi trawami, niezagospodarowana.

Warunki techniczne podłączenia do sieci 
uzbrojenia terenu oraz możliwość zapewnienia 
dostawy mediów określą dysponenci sieci na 
wniosek i koszt nabywcy nieruchomości.

działka nr 560,
obręb 

Szobiszowice,

KW nr 
GL1G/00024024/5,

użytek B – tereny 
mieszkaniowe.

pow. gruntu 
0,0497 ha

Działka nr 560, obr. Szobiszowice, położona jest na terenie, na którym 
od 17 października 2010 r. obowiązuje miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego dziel-
nicę Żerniki Zachód II. Przedmiotowy plan uchwalony został przez Radę 
Miejską w Gliwicach uchwałą nr XXXVII/1091/2010 z 15 lipca 2010 r., 
która opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Ślą-
skiego nr 188 z 16 września 2010 r., poz. 2910.

Zgodnie z ustaleniami mpzp działka nr 560, obręb Szobiszowice, znaj-
duje się na terenie opisanym symbolem:
• 17MN – co oznacza: tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności za-
budowy – istniejące.
Dla terenów opisanych symbolami od 1MN do 56MN plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe zintegrowane z budynkiem mieszkalnym lub 
w budynkach wolnostojących,

b) zabudowa gospodarcza (garaże, budynki pomocnicze z wyjątkiem 
inwentarskich),

c) sieci infrastruktury technicznej,
d) dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych,
e) zieleń i przydomowe ogrody.

Przedmiotowa działka położona jest w granicach strefy B3 – pośredniej 
ochrony konserwatorskiej.

Biorąc pod uwagę powierzchnię działki, jej wymiary, usytuowanie 
względem stron świata oraz obowiązujące zasady zabudowy i zago-
spodarowania terenu zdaniem Wydziału Architektury i Budownictwa 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach może być utrudnione samodzielne za-
gospodarowanie przedmiotowej działki na cele zgodne z ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania terenu.

151 900,00 zł

brutto

cena 
nieruchomości 

jest 
opodatkowana 
23% podatkiem 

VAT zgodnie 
z ustawą z 

11 marca 2004 r. 
o podatku od 

towarów i usług 
(t.j. DzU z 2020 r., 
poz. 106 z późn. 

zm.).

Minimalne 
postąpienie: 
1600,00 zł

15 190,00 zł

Przetarg rozpocznie się 25 maja 2021 r. o godz. 11.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, sala nr 206.

I ustny przetarg przeprowadzony został 21 grudnia 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym. II ustny 
przetarg przeprowadzony został 3 marca 2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A i zakończył się wynikiem negatywnym.

Wadium należy wnieść do 18 maja 2021 r. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku bankowego Miasta 
Gliwice. Podpisanie notarialnej umowy kupna-sprzedaży nastąpi do 26 czerwca 2021 r. Dodatkowych informacji na 
temat warunków przetargu udziela Referat Zbywania Nieruchomości Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach pod numerem tel. 32/338-64-10 do 12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest na stronie 

internetowej miasta – www.gliwice.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej – bip.gliwice.eu oraz na elektronicznej tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gliwicach. Ponadto ogłoszenie o przetargu będzie zamieszczone w „Miejskim Serwisie 
Informacyjnym – Gliwice”.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego, zgodnie z rozdziałem 6a rozporządzenia 
Rady Ministrów z 24 września 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, organizator przetargu na okres co najmniej 7 dni przed 
otwarciem przetargu może zamieścić w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Urzędu Miejskiego 
w Gliwicach – www.gliwice.eu, informację o zmianie sposobu przeprowadzenia przetargu, tj. przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej, wskazując, w jaki sposób przy użyciu tych środków, uczestnik przetargu będzie mógł 
w nim uczestniczyć.


