
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.142.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 7 czerwca 2018 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 w związku z art. 28g ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn.Dz.U. 2018.994), art. 13 ust.1, art. 35 ust.1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. 2018.121),uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach 
nr XLIV/344/2018 z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy 
na okres do trzech lat, uchwały Rady Miejskiej w Pyskowicach nr XLIX/375/2018 z dnia 24 maja 2018r. 
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. część działki nr 247/9 km. 3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00011467/8 o pow. 2,1382 ha, część działki nr 
300/10 km. 3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00031231/1 o pow. 2,9530 ha,

2. działka nr 134 km. 7 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00121281/4 o pow. 0,7170 ha, działka nr 1117/91 km. 
6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00119198/8 o pow. 0,5907 ha,

3. działka nr 391/102 km. 1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00006472/8 o pow. 0,7668 ha,

4. działka nr 611/2 km. 2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00031231/2 o pow. 3,0203 ha,

5. działka nr 1241/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 0,0046 ha, działka nr 
1242/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 0,0047 ha,

6. działka nr 1243/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 0,0047 ha,

7. działka nr 1244/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 0,0047 ha, działka nr 
1245/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 0,0114 ha,

8. część działki nr 557/12 km. 2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00024579/0 o pow. 0,0907 ha,

9. część działki nr 516/5 km. 15 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00106340/5 o pow. 0,0035 ha,

10. działka nr 188/21 km. 4 obr. P-ce, o pow. 0,0184 ha, działka nr 189/21 km. 4 obr.P-ce, o pow. 0,1216 
ha, działka nr 112 km. 5 obr. P-ce, o pow. 2,2500 ha, część działki nr 20 km. 4 obr. P-ce, o pow. 2,7462 ha, 
część działki nr 31 km. 6 obr. P-ce, o pow. 0,2000 ha, bez urządzonej księgi wieczystej,

11. działka nr 1146/177 km. 4 obr. Dzierżno, KW Nr GL1G/00110444/5 o pow. 0,0248 ha,

12. część działki nr 598/8 km. 2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00074648/0 o pow. 0,1300 ha,

13. część działki nr 1315/3 km. 6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00032284/4 o pow. 0,0235 ha,

14. część działki nr 270/26 km. 3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00012431/4 o pow. 0,0400 ha,

15. część działki nr 1223/167 km. 6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00102890/7 o pow. 0,0600 ha,

16. część działki nr 1186/83 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00067016/9 o pow. 0,0372 ha,

17. część działki nr 1/177, km.14, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0, o pow. 0,0324 ha,

18. część działki nr 1/177, km.14, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0, o pow. 0,0048 ha, część działki nr 
557/12 km. 2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00024579/0 o pow. 0,0032 ha,

19. część działki nr 7/2 km. 15 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00068286/9 o pow. 0,0284 ha,
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20. działka nr 265/117 km. 5 obr. P-ce, o pow. 0,2643 ha, część działki nr 266/117 km. 5 obr.P-ce, o pow. 
0,7445 ha, KW Nr GL1G/00007594/6, działka nr 181/13 km. 4 obr. P-ce, KW Nr GL1G/25407/1 o pow. 
0,2166 ha, działka nr 42 km. 11 obr. P-ce, KW Nr GL1G/76207/1 o pow. 0,4440 ha, część działki nr 308/1 km. 
3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00065307/2 o pow. 0,2000 ha, część działki nr 288/19 km. 3 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00067007/3 o pow. 2,2152 ha.

§ 2. 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.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.142.2018

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 7 czerwca 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

1. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 247/9 km. 3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00011467/8 o pow. 
całk. 2,4612 ha do wydzierżawienia pow. 2,1382 ha, część działki nr 300/10 km. 3 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00031231/1o pow. całk. 4,2630 ha, do wydzierżawienia pow. 2,9530 ha.

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

1.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - obecnie brak jest m.p.z.p.

1.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres dwóch lat.

1.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

1.5 Wysokość czynszu - 1020,00 zł (słownie: tysiąc dwadzieścia złotych zero 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 - działka nr 134 km. 7 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00121281/4 o pow. 0,7170 
ha, działka nr 1117/91 km. 6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00119198/8 o pow. 0,5907 ha.

2.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Wrzosowej i ul. Bytomskiej.

2.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - część działki nr 134 - tereny rolne bez prawa zabudowy, dla 
części działki nr 134 brak jest m.p.z.p., działka 1117/91 - tereny sportowo-rekreacyjne, tereny zieleni 
łąkowej , tereny zieleni izolacyjnej i niskiej ozn. symbolami planu A/1-USR, A/5 RZ, A/2 ZIN.

2.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

2.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

2.5 Wysokość czynszu - 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych zero 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 - działka nr 391/102 km. 1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00006472/8 o pow. 
0,7668 ha.

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

3.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy produkcyjnej, tereny wód 
powierzchniowych śródlądowych, tereny rolnicze ozn. symbolami planu 1P/U,WS,1R.

3.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

3.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

3.5 Wysokość czynszu - 231,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści jeden złotych zero groszy) 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 dniu zawarcia umowy.

4. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 611/2 km. 2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00031231/2 o pow. 3,0203 
ha.

4.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach na północ od planowanej ul. Lokalnej.

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

4.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.
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4.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

4.5 Wysokość czynszu - 909,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięć złotych zero groszy) 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 - działka nr 1241/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 
0,0046 ha, działka nr 1242/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 0,0047 ha.

5.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Oświęcimskiej 28.

5.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ozn. symbolem 
planu 14MNU.

5.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

5.4 Sposób zagospodarowania - poprawa zagospodarowania nieruchomości przyległych.

5.5 Wysokość czynszu - 1,50 zł netto rocznie za 1m2 pow. gruntu plus podatek VAT 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 dniu zawarcia umowy.

6. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 1243/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 
0,0047 ha.

6.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Oświęcimskiej 28.

6.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ozn. symbolem 
planu 14MNU.

6.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

6.4 Sposób zagospodarowania - poprawa zagospodarowania nieruchomości przyległej.

6.5 Wysokość czynszu - 1,50 zł netto rocznie za 1m2 pow. gruntu plus podatek VAT ustalona 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 - działka nr 1244/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 
0,0047 ha, działka nr 1245/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00041166/7 o pow. 0,0114 ha.

7.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Oświęcimskiej 28.

7.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ozn. symbolem 
planu 14MNU.

7.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

7.4 Sposób zagospodarowania - poprawa zagospodarowania nieruchomości przyległych.

7.5 Wysokość czynszu - 1,50 zł netto rocznie za 1m2 pow. gruntu plus podatek VAT 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 dniu zawarcia umowy.

8. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 557/12 km. 2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00024579/0 o pow. 
całk. 5,6419 ha, do wydzierżawienia pow. 0,0907 ha.

8.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach na końcu ul. Dworcowej w pobliżu przystanku 
autobusowego.

8.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - ulica Dworcowa ozn. symbolem planu 01Z2/2KX.

8.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

8.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

8.5 Wysokość czynszu - 0,20 zł rocznie za 1m2 pow. gruntu ustalona zgodnie z zarządzeniem Burmistrza 
Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.
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8.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

9. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 516/5 km. 15 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00106340/5 o pow. 
całk. 0,1087 ha, do wydzierżawienia pow. 0,0035 ha.

9.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Wojska Polskiego.

9.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny usług ochrony zdrowia ozn. symbolem planu UZ.

9.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

9.4 Sposób zagospodarowania - grunt pod obiektem handlowym.

9.5 Wysokość czynszu - 5,00 zł netto miesięcznie za 1m2 pow. gruntu plus podatek VAT ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

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

10. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 188/21 km. 4 obr. P-ce, o pow. 0,0184 ha, działka nr 189/21 km. 
4 obr.P-ce, o pow. 0,1216 ha, działka nr 112 km. 5 obr. P-ce, o pow. 2,2500 ha, część działki nr 20 km. 4 obr. 
P-ce, pow. całk. 3,2580 ha do wydzierżawienia pow. 2,7462 ha, część działki nr 31 km. 6 obr. P-ce, o pow. 
całk. 0,3010 ha do wydzierżawienia pow. 0,2000 ha, bez urządzonej księgi wieczystej.

10.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz 
w głębi ul. Jaśkowickiej.

10.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - brak m.p.z.p., tereny pól uprawnych, zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa tereny łąk ozn. symbolami planu RP, MNRU,RZ.

10.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

10.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

10.5 Wysokość czynszu - 1602,00 zł (słownie: tysiąc sześćset dwa złotych zero groszy) ustalona 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 - działka nr 1146/177 km. 4 obr. Dzierżno, KW Nr GL1G/00110444/5 
o pow. 0,0248 ha.

11.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Piaskowej.

11.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowo-usługowe, zabudowa jednorodzinna 
i zagrodowa ozn. symbolem planu II MNR.

11.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

11.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

11.5 Wysokość czynszu - 148,80 zł (słownie: sto czterdzieści osiem złotych osiemdziesiąt 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.

12. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 598/8 km. 2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00074648/0 o pow. 
całk. 0,9928 ha, do wydzierżawienia pow. 0,1300 ha.

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

12.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna 
z urządzeniami towarzyszącymi, zabudowa usługowa, tereny zieleni niskiej i wysokiej, ulica zbiorcza ozn. 
symbolem planu MU,ZU,KX, 02Z1/2,KX 01Z2/2.

12.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

12.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne - 2 działki po 650 m2 każda.

12.5 Wysokość czynszu - po 195,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć złotych zero groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.
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12.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy,  najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

13. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1315/3 km. 6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00032284/4 o pow. 
całk. 0,1404 ha, do wydzierżawienia pow. 0,0235 ha.

13.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 16.

13.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowe o niskiej intensywności zabudowy 
o charakterze ciągłym i tereny usługowe ozn. symbolem planu 2MNc, U.

13.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

13.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne - 2 działki o pow. 80 m2 i 155 m2.

13.5 Wysokość czynszu - dla pow. 80m2 kwota 48,00 zł (słownie: czterdzieści osiem złotych zero 
groszy),  dla pow. 155 m2 kwota 93,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy 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 270/26 km. 3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00012431/4 o pow. 
całk. 1,4859 ha do wydzierżawienia pow. 0,0400 ha.

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

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

14.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

14.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

14.5 Wysokość czynszu - 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych zero groszy) ustalona 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 - część działki nr 1223/167 km. 6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00102890/7 
o pow. całk. 0,1960 ha do wydzierżawienia pow. 0,0600 ha.

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

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

15.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres dwóch lat.

15.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

15.5 Wysokość czynszu - 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia 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.

16. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1186/83 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00067016/9 
o pow. całk. 0,4025 ha do wydzierżawienia pow. 0,0372 ha.

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

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

16.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

16.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne - 2 działki o pow. 180 m2 i 192 m2.

16.5 Wysokość czynszu - dla pow. 180m2 kwota 108,00 zł (słownie: sto osiem złotych zero groszy),  dla 
pow. 192 m2 kwota 115,20 zł (słownie: sto piętnaście złotych dwadzieścia 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 - część działki nr 1/177, km.14, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0, pow. 
całk. 9,7843 ha, do wydzierżawienia pow. 0,0324 ha.
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17.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach na północ od ul. Wieczorka w pobliżu 
Kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

17.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
nieuciążliwe usługi, usługi komercyjne i publiczne, zabudowa związana z kultem religijnym, tereny zieleni 
urządzonej niskiej i wysokiej, drogi i ulice dojazdowe ozn. symbolem planu UK,U,ZU, 05D1/2Kx(ul. Jana 
III Sobieskiego), MNU.

17.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres do trzech lat.

17.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

17.5 Wysokość czynszu - 194,40 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery złotych czterdzieści groszy), 
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 dniu zawarcia umowy.

18. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1/177, km.14, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0,  pow. 
całk. 9,7843 ha, do wydzierżawienia pow. o pow. 0,0048 ha, część działki nr 557/12 km. 2 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00024579/0 o pow. całk. 5,6419 ha, do wydzierżawienia pow. 0,0032 ha.

18.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Wieczorka i ul. Wojska Polskiego 50-
52 oraz ul. Szpitalnej 27- Braci Pisko 22.

18.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
nieuciążliwe usługi, usługi komercyjne i publiczne, zabudowa związana z kultem religijnym, tereny zieleni 
urządzonej niskiej i wysokiej, drogi i ulice dojazdowe ozn. symbolem planu UK,U,ZU, 05D1/2Kx(ul. Jana 
III Sobieskiego), MNU. Dla działki nr 557/12 - tereny zieleni urządzonej i izolacyjnej, usług sportu, 
parkingi, garaże ozn. symbolem planu ZU,US,KS.

18.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres do trzech lat.

18.4 Sposób zagospodarowania - pod lokalizacje kontenerów na odpady komunalne.

18.5 Wysokość czynszu - 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu plus podatek VAT 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,  w terminie 14 dni od daty zawarcia 
umowy.

19. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 7/2 km. 15 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00068286/9, o pow. 
całk. 0,0568 ha do wydzierżawienia pow. 0,0284 ha.

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

19.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i nieuciążliwych usług ozn. symbolem planu MNU.

19.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

19.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

19.5 Wysokość czynszu - 170,40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt złotych czterdzieści groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

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

20. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 265/117 km. 5 obr. P-ce, o pow. 0,2643 ha, część działki nr 
266/117 km. 5 obr.P-ce, o pow. całk. 1,6312 ha do wydzierżawienia pow. 0,7445 ha, KW Nr 
GL1G/00007594/6, działka nr 181/13 km. 4 obr. P-ce, KW Nr GL1G/25407/1 o pow. 0,2166 ha, działka nr 
42 km. 11 obr. P-ce, KW Nr GL1G/76207/1 o pow. 0,4440 ha, część działki nr 308/1 km. 3 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00065307/2 o pow. całk. 13,1919 ha do wydzierżawienia pow. 0,2000 ha, część działki nr 288/19 km. 
3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00067007/3 o pow. całk. 8,6034 ha do wydzierżawienia pow. 2,2152 ha.

20.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Wyzwolenia, przy Obwodnicy, na 
północ od projektowanej ul. Lokalnej, na północ od ul. Lokalnej.
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20.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny pól uprawnych, tereny rolne bez prawa zabudowy, 
zieleń niska, ogrody, lasy i łąki, zieleń izolacyjna ozn. symbolami planu RP, 66ZN. Dla działek 308/1 
i 288/19 obecnie brak m.p.z.p.

20.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

20.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

20.5 Wysokość czynszu - 1227,00 zł (słownie: tysiąc dwieście dwadzieścia siedem 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.

Wykaz podlega wywieszeniu od dnia 08.06.2018r. do dnia 28.06.2018r.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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