
 
Zarządzenie Nr 0050.158.2017  

Wójta Gminy Gierałtowice z dnia 25.09.2017r. 
w sprawie: sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Gierałtowicach 

Na podstawie:  

 art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.  
poz. 446),  

 art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 27, art. 28 ust. 1, art. 34 ust. 1 pkt 1, art. 35 ust. 1 i ust. 2, art. 37 ust. 2 pkt 1, 
art. 67 ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147),  

 art. 231 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 459), 

 art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t.j. 
Dz.U. z 2017r. poz. 1221), 

 Uchwały Nr XXXIII/226/17 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 23 maja 2017r. w sprawie zgody na sprzedaż 
nieruchomości. 

  

Z A R Z Ą D Z A M 

  § 1 
Przeznaczyć do sprzedaży za wynagrodzeniem w trybie bezprzetargowym nieruchomość oznaczoną ewidencyjnie 
jako działka nr 782/70 o powierzchni 0.2098 ha zabudowaną dwoma pawilonami handlowymi, które zostały 
wybudowane 
 przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopską” w Przyszowicach,  stanowiącą własność Gminy Gierałtowice, 
położoną w obrębie Gierałtowice, dla której Sąd Rejonowy w Gliwicach prowadzi księgę wieczystą nr 
GL1G/00042637/7. 

§ 2 
Ustalam cenę nieruchomości opisanej w § 1 w wysokości jej wartości na kwotę 198 300 zł netto, która 
opodatkowana jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% w wysokości 45 609 zł i wyniesie 243 909 zł 
brutto (słownie: dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych). 

§ 3 
Termin i forma zapłaty należności określony zostanie w protokole rokowań w sprawie ustalenia warunków 
notarialnej umowy sprzedaży. 

  § 4 
Zatwierdzam wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
Zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gierałtowicach na okres 21 dni 
a także opublikowaniu na stronie internetowej www.gieraltowice.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 
Gierałtowice www.bip.gieraltowice.pl. Ponadto informację o wykazie należy ogłosić w prasie lokalnej o zasięgu 
obejmującym co najmniej powiat. 

 
§ 5 

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Gierałtowice Nr 0050.157.2015 z dnia 03.09.2015r. w sprawie wyrażenia 
zgody na podział i zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gierałtowice. 

§ 6 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej. 
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gieraltowice.pl/
http://www.bip.gieraltowice.pl/


 
 

 
Uzasadnienie 

 
Wnioskiem z dnia 18 grudnia 2014r. Pan Marek Smołka i Pani Bożena Smołka wystąpili o zakup części 
działki nr 594/70 mieszczącej się w Gierałtowicach przy ul. Powstańców Śl. 
Państwo Bożena i Marek Smołka Aktem Notarialnym Rep. A nr 6728/2014 z dnia 8 września 2014r. 
nabyli od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopską” z siedzibą w Przyszowicach roszczenia o nakłady 
poniesione na budowę pawilonów handlowych za kwotę 480 000 zł. 
Na podstawie przedłożonych dokumentów ustalono, że Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w 
Przyszowicach otrzymała posiadanie przedmiotowej działki pod budowę pawilonu handlowego na 
podstawie Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Gierałtowicach Nr II/13/63 z dnia 26 lutego 1963r. 
oraz Uchwały Nr 1/63 Zebrania Gromadzkiego z dnia 24 marca 1963r. Przedmiotowa działka uległa 
podziałowi zgodnie z decyzja Wójta Gminy Gierałtowice nr 7/2016 z dnia 5 maja 2016r. na działki nr 
777/70 i 778/70 oraz decyzją nr 13/2017 z dnia 27 marca 2017r. na działki nr 781/70 i 782/70. 
Postanowienie niniejszego zarządzenia podejmuje się w oparciu o wniosek Pana Marka i Pani Bożeny 
Smołka z dnia 18 grudnia 2014r., którzy wykupili od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w 
Przyszowicach nakłady związane z budową położonych na działce pawilonów handlowych. Zgodnie z 
operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego wartość 
składnika budowlanego znajdującego się na działce wynosi 882 700 zł. 
Przedmiotowa nieruchomość zapisana jest w księdze wieczystej GL1G/00042637/7 Sądu Rejonowego w 
Gliwicach i wolna jest od praw i roszczeń osób trzecich nie ujawnionych w księdze wieczystej. 
Wartość rynkowa nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia bez zabudowania została 
określona przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 198 300 zł, która po 
opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 23% VAT  wynosi 243 909 zł (słownie: 
dwieście czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięć złotych). 
Termin i forma zapłaty wskazanej należności określona zostanie w protokole rokowań w sprawie 
ustalenia warunków notarialnej umowy sprzedaży. 
Mając na uwadze powyższe okoliczności, jak również fakt, iż zbycie nieruchomości opisanej w § 1 
zarządzenia wypełnia przesłanki do zastosowania trybu bezprzetargowego wynikającego z art. 37 ust. 2 
pkt 1 w związku z art. 34  ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 231 § 1 kodeksu cywilnego 
albowiem: 

 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Przyszowicach była samoistnym 
posiadaczem nieruchomości w dobrej wierze na podstawie w/w Uchwały Gromadzkiej Rady 
Narodowej oraz Uchwały Zebrania Gromadzkiego, 

 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Przyszowicach wybudowała pawilony 
handlowe z własnych środków na podstawie Decyzji o pozwoleniu na budowę, wymagająca 
zatwierdzenia projektu Nr BU-19/24/65 z dnia 16 września 1965r.,  

 Państwo Bożena i Marek Smołka Aktem Notarialnym Rep. A nr 6728/2014 z dnia 8 września 
2014r. nabyli od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopską” z siedzibą w Przyszowicach 
roszczenia o nakłady poniesione na budowę pawilonów handlowych za kwotę 480 000 zł. 

 Wartość wzniesionych na przedmiotowej działce zabudowań znacznie przewyższa wartość 
zajętej działki ponieważ zgodnie z operatem szacunkowym wartość zabudowań określona 
została na kwotę 882 700 zł, zaś wartość gruntu na kwotę 198 300 zł. 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice 

Nr 0050.158.2017 z dnia 25.09.2017r. 

         WYKAZ 

   NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY  

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 2147) podaje się do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

1.   Działka zabudowana 2 parterowymi przylegającymi do siebie pawilonami handlowymi. Jeden z pawilonów zajęty w całości pod funkcjonującą aptekę, budynek 
niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 144,80 m

2
. Drugi budynek stanowi funkcję sklepu samoobsługowego o powierzchni użytkowej 265,20 m

2
, budynek 

podpiwniczony – powierzchnia piwnic 210 m
2
.
   
Z tyłu budynków urządzony asfaltowy plac parkingowo-manewrowy, obejście od ul. Powstańców Śl. utwardzone kostką 

betonową a w pozostałej trawniki i zieleń towarzysząca.  Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ul. Powstańców Śl. i ul. Targowej, częściowo 
ogrodzona. 

2.   Do  ceny sprzedaży nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 
3.   Niniejszy wykaz wywieszono na okres 21 dni (od 25.09.2017r. do 17.10.2017r.).  

4. Osoby, którym przysługuje na podstawie art. 34 ust. 1 wymienionej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w   
nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 

5. Informację o działce zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach pokój 114, tel. 32 30 11 364 

 
Lp 

 
Miejscowość, 

położenie 
 

 
Nr 

geodezyjny 
działki 

 
Pow. 

działki      
w m

2 

 
Nr księgi wieczystej 

 
Opis nieruchomości 

 
Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego 

 
Rodzaj zbycia 

 
Cena 

nieruchomości 
 
 

 
1 

 
Gierałtowice 

ul. 
Powstańców 

Śląskich 

 
782/70 

 
 2098 

 
GL1G/00042637/7 

 

 
Nieruchomość 
zabudowana dwoma 
pawilonami handlowymi. 

 
Brak miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy.  
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Gierałtowice nieruchomość 
stanowi tereny adaptacji, rehabilitacji 
zabudowy, rewaloryzacji zabytków oraz 
przekształceń zagospodarowania-tereny 
osadnicze-utrzymanie stanu.  

 
Sprzedaż 

bezprzetargowa 

 
198 300 zł 



 

 

 

 

 

 

 


