
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.311.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ.0050.273.2018 z dnia 02.11.2018r. 
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazu 

wydzierżawianych nieruchomości.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 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. 2018.2204),

zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Burmistrza Miasta Pyskowice Nr RZ.0050.273.2018r. z dnia 02.11.2018r. w sprawie 
przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowych oraz ogłoszenia wykazu wydzierżawianych 
nieruchomości:

1. uchylić pkt. 4 § 1 w /w zarządzenia dot. części działki nr 308/1, km. 3 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00065307/2, o pow. 1,1800 ha oraz w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 
pkt. 4 do 4.6 .

2. zmienić w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia pkt. 12 do 12.6 i przyjąć jego 
nowe brzmienie:

"12. 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. 30 m2.

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

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

12.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

12.4 Sposób zagospodarowania - zaplecze garażowe.

12.5 Wysokość czynszu -   4,00 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.

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

§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 02.11.2018r. pozostają 
w brzmieniu niezmienionym.

§ 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. Wykaz podlega wywieszeniu od dnia 07.12.2018r. 
do 27.12.2018r. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami 
i Rolnictwa.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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