
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.117.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazu 
wydzierżawianych nieruchomości na rzecz dotychczasowych dzierżawców

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. 
2019.506), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jedn. Dz. U. 2018.2204), uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr V/50/2019 z dnia 28 luty 2019r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na czas oznaczony nie dłuższy niż 3 lata,

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowe na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców, opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia:

1. działkę nr 22 km.7 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00115698/5 o pow. 0,5870 ha, działkę nr 24 km.7 obr. P-ce, 
KW Nr GL1G/00115698/5 o pow. 0,38600 ha, działkę nr 519/73, km.6, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00113686/4, 
o pow. 0,3910 ha,

2. część działki nr 588/35 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00062744/6 o pow. 585 m2,

3. część działki nr 545/28 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00112134/3 o pow. 364,5 m2,

4. część działki nr 517/26 km.11 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00044049/2 o pow. 7896 m2,

5. część działki nr 750/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00047415/0 o pow. 50 m2,

6. część działki nr 266/117 km.5 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00132202/7 o pow. 662 m2,

7. część działki nr 39 km. 9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00107619/9 o pow. 30 m2,

8. część działki nr 919/115 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00066918/5 o pow. 64 m2,

9. część działki nr 893/16 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00064191/8 o pow. 108 m2,

10. część działki nr 1/194 km.14 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0 o pow. 1000 m2,

11. część działki nr 1209/82 km.6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00113686/4 o pow. 0,9869 ha,

12. część działki nr 288/19 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00067007/3 o pow. 1,4232 m2,

13. działkę nr 604/4 km.2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00081476/5 o pow. 0,7040 ha, działkę nr 605/4 km.2 
obr. P-ce, KW Nr GL1G/00081476/5 o pow. 3,1095 ha,

14. część działki nr 282/22 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00067852/1 o pow. 0,9100 ha,

15. działkę nr 242/157 km.7 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00029285/7 o pow. 0,8063 ha, działkę nr 156 km.7 
obr. P-ce, KW Nr GL1G/00029285/7 o pow. 1,2640 ha,

16. działkę nr 103/1 km.20 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00113091/6 o pow. 1,2500 ha, działkę nr 104/1 km.20 
obr. P-ce, KW Nr GL1G/00113091/6 o pow. 0,8163 ha,

17. działka nr 453/16 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00075843/4 o pow. 581 m2,

18. działka nr 455/16 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00133661/9 o pow. 609 m2,

19. część działki nr 758/2 km.6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00031424/1 o pow. 90 m2,

20. część działki nr 1003/104 km.4 obr. Dzierżno, KW Nr GL1G/00117472/9 o pow. 800 m2,

21. część działki nr 616/129 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00021203/3 o pow. 300 m2,

22. część działki nr 204/16 km.7 obr. Dzierżno, KW Nr GL1G/00113132/6 o pow. 2592 m2,

23. część działki nr 633/80 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00007061/1 o pow. 1700 m2,
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24. część działki nr 270/26 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00012431/4 o pow. 1,4859 ha, część działki nr 
273/26 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00081314/2 o pow. 1,6682 ha,

25. część działki nr 4/25 km.16 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00008401/4 o pow. 39 m2,

26. część działki nr 739/1 km.11 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00026657/5 o pow. 71,6 m2,

27. część działki nr 922/115 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00066920/2 o pow. 32 m2,

28. część działki nr 9/26 km.16 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00008401/4 o pow. 96 m2,

29. część działki nr 249/74 km.19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00044099/7 o pow. 183,6 m2,

30. część działki nr 968/40 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00023919/9 o pow. 56 m2.

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w gmachu 
Urzędu Miejskiego w Pyskowicach  ul. Strzelców Bytomskich 3, a 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 podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.117.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 20 maja 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

1. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 22, km.7, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00115698/5, pow. całk. 0,5870 
ha, do wydzierżawienia pow. 0,5870 ha, działka nr 24, km.7, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00115698/5, pow. całk. 
0,3860 ha, do wydzierżawienia pow. 0,3860 ha, działka nr 519/73, km.6, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00113686/4, 
pow. całk. 0,3910 ha, do wydzierżawienia pow. 0,3910 ha, Łączna pow. do wydzierżawienia 1,3640 ha.

1.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Wrzosowej i Zaolszany.

1.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny rolnicze, tereny rolne bez prawa zabudowy ozn. 
symbolem planu 2R, RP.

1.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

1.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

1.5 Wysokość czynszu - 528,60 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt groszy) 
ustalona zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

1.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

2. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 588/35 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/000362744/6 pow. 
całk. 0,3004 ha, do wydzierżawienia pow. 585 m2.

2.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Astrów.

2.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych ozn. symbolem planu MN, Ws.

2.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

2.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

2.5 Wysokość czynszu - 175,50 zł (sto siedemdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy) ustalona zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

2.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

3. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 545/28, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00112134/3, pow. 
całk. 0,7760 ha, do wydzierżawienia pow. 364,5 m2

3.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Traugutta.

3.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - usługi sportu i rekreacji, tereny zieleni urządzonej ozn. 
symbolem planu 1 ZP, 1 US.

3.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

3.4 Sposób zagospodarowania - grunty pod garażami typu blaszak w ilości 9 szt wraz z dostępem do 
drogi publicznej ul. Traugutta.

3.5 Wysokość czynszu - za grunty pod garażami 4,00 zł netto za 1m2 pow. gruntu ustalona zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

3.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

4. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 517/26, km.11, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00044049/2, pow. 
całk. 1,0060 ha, do wydzierżawienia pow. 0,7896 ha.

4.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Powstańców Śląskich.
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4.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny ogrodów działkowych ozn. symbolem planu 1ZD.

4.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

4.4 Sposób zagospodarowania - grunty pod drobne uprawy rolne o pow. 569m2, 370m2, 308m2, 614m2, 
465m2, 484m2, 431m2, 557m2, 308m2, 384m2, 353m2, 707m2, 906m2, 308m2, 490m2, 642m2.

4.5 Wysokość czynszu -  za grunty użytkowane na cele rolnicze o pow. do 500 m2 - 0,20 zł za 1m2 
rocznie, powyżej 500 do 1000 m2 - 0,10 zł za 1m2 rocznie ustalona zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

4.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

5. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 750/11, km.19, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00047415/0, pow. 
całk. 0,2571 ha, do wydzierżawienia pow. 50 m2.

5.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Wolności.

5.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ozn. 
symbolem planu 10 MW.

5.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

5.4 Sposób zagospodarowania - ogródek przydomowy.

5.5 Wysokość czynszu - za grunty pod ogródkami przydomowymi 0,50 zł netto rocznie za 1m2 
powierzchni gruntu plus 0,02 zł netto za każdy kolejny pełny metr kwadratowy powierzchni tej 
nieruchomości powyżej 400 m2 ustalona zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 
z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

5.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

6. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 266/117, km.5, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00132202/7, pow. 
całk. 1,6312 ha, do wydzierżawienia pow. 662 m2.

6.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Wyzwolenia.

6.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zieleni urządzonej ozn. symbolem planu ZP.

6.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

6.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne - pow. 262 m2 i 400 m2.

6.5 Wysokość czynszu -   dla pow. 262 m2 kwota 157,20 zł (sto pięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia 
groszy) dla pow. 400 m2 kwota 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych zero groszy) ustalone zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

6.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

7. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 39 km. 9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00107619/9 o pow. całk. 
0,2400 ha do wydzierżawienia pow. 30 m2.

7.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Gliwickiej.

7.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy usługowej ozn. symbolem planu 1U.

7.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

7.4 Sposób zagospodarowania - grunt wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

7.5 Wysokość czynszu -  1,50 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni gruntu ustalona zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

7.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

8. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 919/115, km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00066918/5, pow. 
całk. 0,0755 ha, do wydzierżawienia pow. 64 m2.

8.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej.
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8.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy usługowej ozn. symbolem planu U.

8.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

8.4 Sposób zagospodarowania -  2 garaże o pow. po 16 m2 i grunt pod garażami o pow. po 16 m2.

8.5 Wysokość czynszu - za garaże 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku plus 
4,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu pod garażami ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

8.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

9. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 893/16, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00064191/8, pow. 
całk. 0,0220 ha, do wydzierżawienia pow. 108 m2.

9.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Czyżyków.

9.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  ozn. 
symbolem planu 47 MN.

9.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

9.4 Sposób zagospodarowania - 3 garaże o pow. po 18 m2 i grunt pod garażami o pow. po 18 m2 wraz 
z dostępem do drogi publicznej ul. Czyżyków po działce nr 894/16.

9.5 Wysokość czynszu - za garaże 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku plus 
4,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu pod garażami ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

9.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

10. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1/194, km.14, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0, pow. 
całk. 9,4610 ha, do wydzierżawienia pow. 1000 m2.

10.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Dworcowej.

10.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy usługowe, tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej ozn. symbolem planu 2U, MNU.

10.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres dwóch lat pow. 400m2 i trzech lat pow. 
600m2.

10.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne - pow. 400m2, 600 m2.

10.5 Wysokość czynszu - dla pow. 400m2 kwota 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych zero  
groszy),  dla pow. 600m2 kwota 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych zero groszy) ustalone zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

10.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

11. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1209/82, km.6, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00113686/4, pow. 
całk. 1,2569 ha, do wydzierżawienia pow. 0,9869 ha.

11.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Zaolszany.

11.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. 
symbolem planu 3 MN.

11.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

11.4 Sposób zagospodarowania - uprawa łąki.

11.5 Wysokość czynszu - 237,60 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) 
ustalona zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

11.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
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12. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 288/19, km.3, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00067007/3, pow. 
całk. 8,6034 ha, do wydzierżawienia pow. 1,4232 ha.

12.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach na północ od projektowanej ul. Lokalnej.

12.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - brak miejscowego planu z.p.m.

12.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

12.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli pow. 1,3700, drobne uprawy rolne - pow. 532 m2.

12.5 Wysokość czynszu - dla pow. 1,3700 ha kwota 411,00 zł (słownie: czterysta jedenaście  złotych zero 
groszy),  dla pow. 532 m2 kwota 159,60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt groszy) 
ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

12.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

13. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 604/4, km.2, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00081476/5, pow. całk. 
0,7040 ha, do wydzierżawienia pow. 0,7040 ha, działka nr 605/4, km.2, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00081476/5, 
pow. całk. 3,1095 ha, do wydzierżawienia pow. 3,1095 ha. Łączna pow. do wydzierżawienia 3,8135 ha.

13.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach na północ i południe od projektowanej ul. 
Lokalnej.

13.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy  mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej, 
brak m.p.z.p.

13.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

13.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

13.5 Wysokość czynszu - 1146,00 zł (słownie: tysiąc sto czterdzieści sześć złotych zero groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

13.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

14. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 282/22, km.3, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00067852/1, pow. 
całk. 3,5635 ha, do wydzierżawienia pow. 0,9100 ha.

14.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach na północ od projektowanej ul. Lokalnej.

14.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - brak miejscowego planu z.p.m.

14.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

14.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli pow. 0,8000, drobne uprawy rolne - pow. 1100 m2.

14.5 Wysokość czynszu - dla pow. 0,8000 ha kwota 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści  złotych 
zero groszy),  dla pow. 1100 m2 kwota 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć złotych zero groszy) 
ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

14.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

15. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 242/157, km.7, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00029285/7, pow. całk. 
0,8063 ha, do wydzierżawienia pow. 0,8063 ha, działka nr 156, km.7, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00029285/7, 
pow. całk. 1,2640 ha, do wydzierżawienia pow. 1,2640 ha. Łączna pow. do wydzierżawienia 2,0703 ha.

15.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Wrzosowej.

15.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny rolne bez prawa zabudowy ozn. symbolem planu RP.

15.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

15.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

15.5 Wysokość czynszu - 624,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia cztery złotych zero groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

15.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Id: 1EC9299D-F38C-4696-8392-74F19C09C0F5. Podpisany



16. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 103/1, km.20, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00113091/6, pow. całk. 
1,2500 ha, do wydzierżawienia pow. 1,2500 ha, działka nr 104/1, km.20, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00113091/6, 
pow. całk. 0,8163 ha, do wydzierżawienia pow. 0,8163 ha. Łączna pow. do wydzierżawienia 2,0663 ha.

16.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Poddębie.

16.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowe ozn. symbolem planu MN.

16.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

16.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

16.5 Wysokość czynszu - 621,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden złotych zero groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

16.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

17. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 453/16, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00075843/4, pow. całk. 
0,0581 ha, do wydzierżawienia pow. 581 m2.

17.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Traugutta.

17.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. 
symbolem planu 46 MN.

17.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

17.4 Sposób zagospodarowania - ogródek przydomowy - 2 działki o pow. 288 m2 i 293 m2.

17.5 Wysokość czynszu - za grunty pod ogródkami przydomowymi 0,50 zł netto rocznie za 1m2 
powierzchni gruntu plus 0,02 zł netto za każdy kolejny pełny metr kwadratowy powierzchni tej 
nieruchomości powyżej 400 m2 ustalona zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 
z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

17.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

18. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 455/16, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00133661/9, pow. całk. 
0,0609 ha, do wydzierżawienia pow. 609 m2.

18.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Traugutta.

18.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. 
symbolem planu 46 MN.

18.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

18.4 Sposób zagospodarowania - ogródek przydomowy.

18.5 Wysokość czynszu - za grunty pod ogródkami przydomowymi 0,50 zł netto rocznie za 1m2 
powierzchni gruntu plus 0,02 zł netto za każdy kolejny pełny metr kwadratowy powierzchni tej 
nieruchomości powyżej 400 m2 ustalona zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 
z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

18.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

19. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 758/2, km.6, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00031424/1, pow. 
całk. 0,5192 ha, do wydzierżawienia pow. 90 m2.

19.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach ul. Rynek.

19.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny usługowe. tereny zieleni parkowej ozn. symbolem 
planu 1 U, ZP.

19.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres od maja do września 2019r.

19.4 Sposób zagospodarowania - usytuowanie ogródka letniego.
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19.5 Wysokość czynszu - 7,50 zł netto miesięcznie za 1 m2 powierzchni gruntu ustalona zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

19.6 Termin wnoszenia czynszu - do 30-go każdego miesiąca.

20. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1003/104 km.4 obr. Dzierżno, KW Nr GL1G/00117472/9 
pow. całk. 1,0560 ha, do wydzierżawienia pow. 800 m2.

20.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Polnej.

20.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowo-usługowe, zabudowa jednorodzinna 
i zagrodowa, tereny pól uprawnych łąk i pastwisk ozn. symbolem planu MNR, RP.

20.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

20.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

20.5 Wysokość czynszu - 240,00 zł (dwieście czterdzieści złotych zero groszy) ustalona zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

20.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

21. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 616/129 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00021203/3 pow. 
całk. 0,7972 ha, do wydzierżawienia pow. 300 m2.

21.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej.

21.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - urządzenia zaopatrzenia w energię cieplną ozn. symbolem 
planu EC.

21.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

21.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

21.5 Wysokość czynszu - 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych zero groszy) ustalona zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

21.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

22. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 204/16 km.7 obr. Dzierżno, KW Nr GL1G/00113132/6 
pow. całk. 0,4093 ha, do wydzierżawienia pow. 2592 m2.

22.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Czerwionka.

22.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - zabudowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna, tereny 
trwałych użytków zielonych ozn. symbolem planu 1MU, 4ZN.

22.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

22.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

22.5 Wysokość czynszu - 155,52 zł (sto pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt dwa groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

22.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

23. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 633/80, km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00007061/1, pow. 
całk. 0,7753 ha, do wydzierżawienia pow. 1700 m2.

23.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Poznańskiej.

23.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny cmentarza ozn. symbolem planu 1 ZC.

23.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

23.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

23.5 Wysokość czynszu - 255,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

23.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
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24. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 270/26, km.3, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00012431/4, pow. 
całk. 1,4859 ha, do wydzierżawienia pow. 200 m2, część działki nr 273/26, km.3, obr.P-ce, KW Nr 
GL1G/00081314/2, pow. całk. 1,6682 ha, do wydzierżawienia pow. 700 m2. Łączna pow. do wydzierżawienia 
900 m2.

24.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach na północ od projektowanej ul. Lokalnej.

24.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - brak m.p.z.p.m.

24.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

24.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

24.5 Wysokość czynszu - 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych zero groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

24.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

25. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 4/25, km.16, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00008401/4, pow. 
całk. 1,3953 ha, do wydzierżawienia pow. 39 m2.

25.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Szpitalnej i Placu Józefa 
Piłsudskiego.

25.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny 
usług ozn. symbolem planu 20 MN,U.

25.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

25.4 Sposób zagospodarowania - grunt pod obiektem infrastruktury technicznej o pow. 6m2,  garaż  pow. 
16,5 m2 i gruntem pod garażem  pow. 16,5 m2.

25.5 Wysokość czynszu - za grunt pod obiektem infrastruktury technicznej 2,00 zł netto miesięcznie za 
1m2 powierzchni gruntu, za garaż 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku plus 4,00 zł 
netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu pod garażem ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta 
nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

25.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

26. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 739/1, km.11, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00026657/5, pow. 
całk. 0,1442 ha, do wydzierżawienia pow. 71,6 m2.

26.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Armii Krajowej 20.

26.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy 
o charakterze ciągłym, tereny usługowe ozn. symbolem planu 1 MNc,U.

26.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

26.4 Sposób zagospodarowania - 2 garaże i grunt pod garażami - garaże o pow. 17,2 m2, 18,6 m2 i grunt 
pod garażami o pow. 17,2 m2, 18,6 m2.

26.5 Wysokość czynszu - za garaż 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku plus 
4,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu pod garażem ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

26.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

27. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 922/115, km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00066920/2, pow. 
całk. 0,0829 ha, do wydzierżawienia pow. 32 m2.

27.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Poznańskiej.

27.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy usługowej ozn. symbolem planu U.

27.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

27.4 Sposób zagospodarowania -  garaż o pow. po 15,3 m2 i grunt pod garażem o pow. po 16,7 m2.
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27.5 Wysokość czynszu - za garaże 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku plus 
4,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu pod garażami ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

27.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

28. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 9/26, km.16, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00008401/4, pow. 
całk. 1,6056 ha, do wydzierżawienia pow. 96 m2.

28.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi Pl.Józefa Piłsudskiego.

28.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowo-usługowe wielorodzinne ozn. 
symbolem planu MWU.

28.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

28.4 Sposób zagospodarowania - 3 garaże i grunt pod garażami - garaże o pow. 15,4 m2, 15,6 m2, 15,6 
m2 i grunt pod garażami o pow. 16,6 m2, 16,4 m2, 16,4 m2.

28.5 Wysokość czynszu - za garaż 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku plus 
4,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu pod garażem ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

28.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

29. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 249/74, km.19, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00044099/7, pow. 
całk. 0,1274 ha, do wydzierżawienia pow. 183,6 m2.

29.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 83.

29.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ozn. symbolem 
planu M-U.

29.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

29.4 Sposób zagospodarowania - 5 garaży i grunt pod garażami - garaże o pow. 21,2 m2, 13,8 m2, 13,5 
m2, 17,1 m2, 26 m2  i grunt pod garażami o pow. 21,2 m2, 14,2 m2, 13,5 m2, 17,1 m2, 26 m2.

29.5 Wysokość czynszu - za garaż 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku plus 
4,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu pod garażem ustalone zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

29.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.

30. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 968/40, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00023919/9, pow. 
całk. 1,1507 ha, do wydzierżawienia pow. 56 m2.

30.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Jaworowej.

30.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. 
symbolem planu 27MN.

30.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

30.4 Sposób zagospodarowania - na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

30.5 Wysokość czynszu - 1,50 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu ustalona zgodnie 
z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

30.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.
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Wykaz podlega wywieszeniu od dnia 20.05.2019r. do dnia 10.06.2019r.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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