
UCHWAŁA NR V/35/12/2017
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie
wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Miasta Tychy

czterech nieruchomości gruntowych
położonych w Tychach

Na podstawie art. 18 pkt 19 lit. a i pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa 
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 486 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. 
zm.) oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr III/51/2/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 12 maja 2010 roku 
w sprawie Zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Województwa Śląskiego oraz ich 
wydzierżawiania i wynajmowania (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 roku, poz. 2845)

Sejmik Województwa Śląskiego
uchwala:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż na rzecz Miasta Tychy nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Województwa Śląskiego, położonych w Tychach w obrębie 0006 Paprocany, których wartość 
przekracza 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych), obejmujących zabudowane działki gruntu:

1) 1453/42 o powierzchni 6,6283 ha, księga wieczysta nr KA1T/00009398/9,

2) 1131/32 o powierzchni 0,2719 ha, księga wieczysta nr KA1T/00067530/1,

3) 1287/32 o powierzchni 0,3400 ha, księga wieczysta nr KA1T/00028596/6,

4) 910/32 o powierzchni 0,5566 ha, księga wieczysta nr KA1T/00014795/0.

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, za cenę netto niższą niż 
wartość rynkowa, wynoszącą 5 % wartości określonej w operatach szacunkowych.

3. Sprzedaż nieruchomości, o której mowa w ust. 1 pkt 4, nastąpi za cenę netto równą wartości rynkowej 
określonej w operacie szacunkowym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Śląskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Sejmiku 
Województwa Śląskiego

Stanisław Gmitruk
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