
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.060.2019
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 11 marca 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. 
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), 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. część działki nr 4/20 km. 16 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00084331/8 o pow. 35,36 m2,

2. część działki nr 517/12 km. 2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00024579/0 o pow. 40 m2,

3. część działki nr 1190/11 km.19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00038491/0 o pow. 466 m2,

4. część działki nr 253/5 km.18 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00035976/3 o pow. 192 m2,

5. działkę nr 1086/46 o pow. 75 m2, działkę nr 1087/46 o pow. 111 m2,działkę nr 1089/46 o pow. 109 m2, 
km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00023488/8,

6. część działki nr 1/161 km.14 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00123675/7 o pow. 48 m2,

7. działkę nr 28 km.18 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00061121/3 o pow. 710 m2,

8. działkę nr 213 km.12 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00072442/2 o pow. 1,3180 ha,

9. część działki nr 1136/22 km.18 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00031110/7 o pow. 2349 m2,

10. część działki nr 270/26 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00012431/4 o pow. 900 m2,

11. część działki nr 633/80 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00007061/1 o pow. 1064 m2,

12. część działki nr 1224/167 km. 6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00102890/7 o pow. 600 m2,

13. część działki nr 457/16 km. 10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00107331/6 o pow. 250 m2,

14. część działki nr 288/19 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00067007/3 o pow. 1,3700 ha,

15. część działki nr 557/106 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00006472/8 o pow. 280 m2,

16. część działki nr 616/129 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00021203/3 o pow. 700 m2,

17. część działki nr 750/11 km. 19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00047415/0 o pow. 1473 m2,

18. część działki nr 1315/3 km.6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00032284/4 o pow. 80 m2 i część działki nr 
1231/3 km.6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00032284/4 o pow. 140 m2,

19. część działki nr 1/194 km.14 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0 o pow. 759 m2,

20. część działki nr 276/23 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00082369/9 o pow. 168 m2,

21. część działki nr 893/16 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00064191/8 o pow. 36 m2,

22. część działki nr 269/26 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00110440/7 o pow. 228 m2 i część działki nr 
275/23 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00082369/9 o pow. 300 m2,

23. część działki nr 588/35 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00062744/6 o pow. 625 m2,

24. część działki nr 737/16 km.12 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00088634/0 o pow. 42 m2,

25. część działki nr 1091/136 km.4 obr. Dzierżno, KW Nr GL1G/00046091/5 o pow. 250 m2,
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26. część działki nr 657/11 km.19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00063720/9 o pow. 354 m2 i część działki nr 
931/11 km.19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00125244/1 o pow. 119 m2,

27. część działki nr 266/117 km.5 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00132202/7 o pow. 500 m2,

28. część działki nr 1177/11 km.19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00046329/3 o pow. 605 m2,

29. działkę nr 201 km.12 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00111498/5 o pow. 0,6280 ha i część działki nr 
207 km.12 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00107615/1 o pow. 0,1990 ha,

30. działkę nr 54 km.9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 o pow. 0,7690 ha, działkę nr 68 km.9 obr. P-
ce, KW Nr GL1G/00013073/3 o pow. 0,0660 ha, działkę nr 69 km.9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 
o pow. 1,0700 ha, działkę nr 71 km.9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 o pow. 0,1250 ha, działkę nr 
192/70 km.9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 o pow. 0,3962 ha, działkę nr 248/53 km.9 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00013073/3 o pow. 0,1602 ha, działkę nr 249/53 km.9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 o pow. 
0,0238 ha,

31. część działki nr 393/111 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013504/4 o pow. 0,8003 ha i działkę nr 
653/111 km.1 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013504/4 o pow. 0,3894 ha,

32. działkę nr 154 km.7 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00108067/1 o pow. 0,6690 ha i działkę nr 155 km.7 obr. 
P-ce, KW Nr GL1G/00108067/1 o pow. 0,7120 ha,

33. część działki nr 665/2 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00036160/7 o pow. 12,5 m2,

34. działka nr 1099/90 km.6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00122683/9 o pow. 0,5935 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.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik do zarządzenia Nr RZ.0050.060.2019

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 11 marca 2019 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców

1. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 4/20 km. 16 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00084331/8 o pow. 
całk. 0,0132 ha do wydzierżawienia pow. 35,36 m2.

1.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy Placu Kopernika.

1.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z urządzeniami towarzyszącymi, zabudowa usługowa ozn. symbolem planu MWU.

1.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

1.4 Sposób zagospodarowania - grunt pod obiektem handlowym.

1.5 Wysokość czynszu -  5,00 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni gruntu pod obiektem handlowym 
plus 1,50 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni gruntu przyległego do obiektu handlowego ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

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

2. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 517/12 km. 2 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00024579/0 o pow. 
całk. 0,3069 ha do wydzierżawienia pow. 40 m2.

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

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

2.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

2.4 Sposób zagospodarowania - grunt pod obiektem handlowym.

2.5 Wysokość czynszu -  5,00 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni gruntu pod obiektem handlowym 
plus 1,50 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni gruntu przyległego do obiektu handlowego ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

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

3. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1190/11, km.19, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00038491/0, pow. 
całk. 0,3916 ha, do wydzierżawienia pow. 0,0466 ha.

3.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

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

3.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

3.4 Sposób zagospodarowania - grunty pod ogródkami przydomowymi pow. 70 m2, 364 m2,  garaż  pow. 
16 m2 i gruntem pod garażem  pow. 16 m2.

3.5 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, 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.

3.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy.
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4. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 253/5, km.18, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00035976/3, pow. 
całk. 0,2699 ha, do wydzierżawienia pow. 0,0192 ha.

4.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Kolejowej 3.

4.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej ozn. symbolem planu 
8MW.

4.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

4.4 Sposób zagospodarowania - grunty pod ogródkami przydomowymi - pow. 30 m2, 53 m2, 109 m2.

4.5 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.

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

5. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 1086/46, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00023488/8, pow. całk. 
0,0075 ha, do wydzierżawienia pow. 75 m2,  działka nr 1087/46, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00023488/8, 
pow. całk. 0,0111 ha, do wydzierżawienia pow. 111 m2, działka nr 1089/46, km.10, obr.P-ce, KW Nr 
GL1G/00023488/8, pow. całk. 0,0109 ha, do wydzierżawienia pow. 109 m2.

5.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Zielonej.

5.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. 
symbolem planu 36MN.

5.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

5.4 Sposób zagospodarowania - na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

5.5 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.

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 1/161, km.14, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123675/7, pow. 
całk. 0,0137 ha, do wydzierżawienia pow. 48 m2.

6.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach u zbiegu ul. Józefa Wieczorka i ul. Kazimierza 
Wielkiego.

6.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny dróg zbiorczych ozn. symbolem planu 2KDZ1/2.

6.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

6.4 Sposób zagospodarowania - pod lokalizację kontenerów na odpady komunalne.

6.5 Wysokość czynszu - 7,00 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.

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

7. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 28, km.18, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00062121/3, pow. całk. 
0,0710 ha, do wydzierżawienia pow. 710 m2.

7.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

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

7.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

7.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.
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7.5 Wysokość czynszu - 213,00 zł (słownie: dwieście trzynaście złotych zero groszy) 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 - działka nr 213, km.12, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00072442/2, pow. całk. 
1,3180 ha, do wydzierżawienia pow. 1,3180 ha.

8.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Toszeckiej.

8.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny usług komercyjnych ozn. symbolem planu 1 UC/03.

8.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

8.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

8.5 Wysokość czynszu - 396,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych zero groszy) ustalona 
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 dniu zawarcia umowy.

9. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1136/22, km.19, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00031110/7, pow. 
całk. 2,0701 ha, do wydzierżawienia pow. 2349 m2.

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

9.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ozn. symbolem 
planu 2M-U.

9.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

9.4 Sposób zagospodarowania - grunty pod ogródkami przydomowymi - pow. 140m2, 196m2, 112m2, 
258m2, 132m2, 126m2, 126m2, 154m2, 129m2, 100m2, 244m2, 120m2, 190m2, 112m2, 126m2, 84m2.

9.5 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.

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 270/26, km.3, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00012431/4, pow. 
całk. 1,4859 ha, do wydzierżawienia pow. 900 m2.

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

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

10.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

10.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne - pow. 400 m2 i 500 m2.

10.5 Wysokość czynszu - dla pow. 400 m2 - kwota 240,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści złotych zero 
groszy)  dla pow. 500 m2 - kwota 300,00 zł (słownie: trzysta 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 633/80, km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00007061/1, pow. 
całk. 0,7753 ha, do wydzierżawienia pow. 1064 m2.

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

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

11.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

11.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.
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11.5 Wysokość czynszu - 159,60 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć 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.

12. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1224/167 km. 6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00102890/7 
o pow. całk. 0,4066 ha do wydzierżawienia pow. 600 m2.

12.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej.

12.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zieleni urządzonej ozn. symbolem planu 2ZP.

12.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

12.4 Sposób zagospodarowania - grunt wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

12.5 Wysokość czynszu -  0,50 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni gruntu w pierwszym roku, 
w drugim i trzecim roku 1,00 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni gruntu uzgodnionej z Burmistrzem 
Miasta.

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

13. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 457/16, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00107331/6, pow. 
całk. 0,0633 ha, do wydzierżawienia pow. 250 m2.

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

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

13.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

13.4 Sposób zagospodarowania - ogródek przydomowy.

13.5 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.

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

14. 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. 1,3700 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 - uprawa roli.

14.5 Wysokość czynszu - 411,00 zł (słownie: czterysta jedenaście 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 557/106, km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00006472/8, pow. 
całk. 0,0446 ha, do wydzierżawienia pow. 280 m2.

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

15.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zieleni urządzonej ozn. symbolem planu 2 ZP.

15.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

15.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

15.5 Wysokość czynszu - 168,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem 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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15.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

16. 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. 700 m2.

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

16.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny urządzeń zaopatrzenia w energię cieplną ozn. 
symbolem planu EC.

16.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

16.4 Sposób zagospodarowania - 2 działki: drobne uprawy rolne pow. 367 m2 i grunt pod garażem pow. 
33 m2, drobne uprawy rolne pow. 300 m2.

16.5 Wysokość czynszu - za grunty użytkowane na cele rolnicze o pow. do 500 m2 - 0,20 zł za 1m2 
rocznie, za grunt pod garażem 4,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu ustalone 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 750/11, km.19, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00047415/0, pow. 
całk. 0,2571 ha, do wydzierżawienia pow. 1473 m2.

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

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

17.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

17.4 Sposób zagospodarowania - ogródek przydomowy.

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 - część działki nr 1315/3 km.6 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00032284/4 pow. 
całk. 0,1404 ha, do wydzierżawienia pow. 80 m2 i część działki nr 1231/3 km.6 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00032284/4, pow. całk. 0,0480 ha, do wydzierżawienia pow. 140 m2. Łączna pow. do wydzierżawienia 
220 m2.

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

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

18.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

18.4 Sposób zagospodarowania - ogródki przydomowe - pow. 175 m2 i grunt pod garażami - pow. 45 m2.

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, za grunty pod garażami 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.

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 1/194, km.14, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0, pow. 
całk. 9,4610 ha, do wydzierżawienia pow. 759 m2.

19.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Dworcowej.
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19.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy usługowe, tereny zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej jednorodzinnej ozn. symbolem planu 2U, MNU.

19.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

19.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne - pow. 255m2, 504 m2.

19.5 Wysokość czynszu - dla pow. 255m2 kwota 153,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy złotych zero  
groszy),  dla pow. 504m2 kwota 151,20 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia  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 - część działki nr 276/23, km.3, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00082369/9, pow. 
całk. 0,7565 ha, do wydzierżawienia pow. 168 m2.

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

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

20.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres jednego roku.

20.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

20.5 Wysokość czynszu - 33,60 zł (słownie: trzydzieści trzy złotych sześćdziesiąt 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 893/16, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00064191/8, pow. 
całk. 0,0220 ha, do wydzierżawienia pow. 36 m2.

21.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Gen. Władysława Sikorskiego.

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

21.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

21.4 Sposób zagospodarowania - garaż - pow. 18 m2 i grunt pod garażem - pow. 18 m2 wraz z dostępem 
do drogi publicznej ul. Czyżyków po działce nr 894/16.

21.5 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.

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

22. Oznaczenie nieruchomości - . część działki nr 269/26 km.3 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00110440/7 pow. 
całk. 0,3270 ha, do wydzierżawienia pow. 228 m2 i część działki nr 275/23 km.3 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00082369/9, pow. całk. 0,2527 ha, do wydzierżawienia pow. 300 m2. Łączna pow. do wydzierżawienia 
528 m2.

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

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

22.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

22.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

22.5 Wysokość czynszu - 158,40 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści 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 588/35 km.10 obr. P-ce, KW Nr GL1G/000362744/6 pow. 
całk. 0,3004 ha, do wydzierżawienia pow. 625 m2.

23.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Astrów.
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23.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, tereny 
wód powierzchniowych śródlądowych ozn. symbolem planu MN, Ws.

23.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

23.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne - pow. 610 m2 i grunt pod garażem - pow. 15 m2.

23.5 Wysokość czynszu - za grunty użytkowane na cele rolnicze powyżej 500 m2 do 1000 m2 0,10 zł 
rocznie za 1m2 powierzchni gruntu, za grunty pod garażami 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.

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

24. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 737/16, km.12, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00088634/0, pow. 
całk. 0,5202 ha, do wydzierżawienia pow. 42 m2.

24.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Mickiewicza.

24.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - ulice wewnętrzne dojazdowe - proponowane  ozn. 
symbolem planu KD.

24.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

24.4 Sposób zagospodarowania - na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

24.5 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.

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

25. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1091/136, km.4, obr.Dzierżno, KW Nr GL1G/00046091/5, 
pow. całk. 0,5562 ha, do wydzierżawienia pow. 250 m2.

25.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Wiejskiej.

25.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowo-usługowe, zabudowa jednorodzinna 
i zagrodowa, drogi, ulice dojazdowe, ciągi piesze i rowerowe ozn. symbolem planu MNR, D1/2,KX.

25.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

25.4 Sposób zagospodarowania - na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej.

25.5 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.

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 657/11 km.19 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00063720/9 pow. 
całk. 0,0512 ha, do wydzierżawienia pow. 354 m2 i część działki nr 931/11 km.19 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00125244/1, pow. całk. 0,0134 ha, do wydzierżawienia pow. 119 m2. Łączna pow. do wydzierżawienia 
473 m2.

26.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Słowackiego.

26.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. 
symbolem planu 11MN.

26.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

26.4 Sposób zagospodarowania - 2 działki: ogródek przydomowy pow. 226 m2 i grunt pod garażem - 
pow. 18 m2, ogródek przydomowy pow. 229 m2.

26.5 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, za grunty pod garażami 4,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni gruntu 
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pod garażami 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 266/117, km.5, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00132202/7, pow. 
całk. 1,6312 ha, do wydzierżawienia pow. 500 m2.

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

27.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - pola uprawne ozn. symbolem planu RP.

27.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

27.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

27.5 Wysokość czynszu - 300,00 zł (słownie: trzysta złotych zero groszy) ustalona 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 dniu zawarcia umowy.

28. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1177/11, km.19, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00046329/3, 
pow. całk. 0,2461 ha, do wydzierżawienia pow. 605 m2.

28.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Kościuszki.

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

28.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

28.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne, o pow. 200 m2 i 405 m2.

28.5 Wysokość czynszu - dla pow. 200 m2 kwota 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych zero 
groszy) dla pow. 405 m2 kwota 243,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści trzy złotych zero groszy) ustalona 
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 dniu zawarcia umowy.

29. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 201, km.12, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00111498/5, pow. całk. 
0,6280 ha, do wydzierżawienia pow. 0,6280 ha, część działki nr 207, km.12, obr.P-ce, KW Nr 
GL1G/00107615/1, pow. całk. 0,5820 ha, do wydzierżawienia pow. 0,1990 ha. Łączna pow. do 
wydzierżawienia 0,8270 ha.

29.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Toszeckiej.

29.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny usług komercyjnych ozn. symbolem planu 1UC.

29.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

29.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

29.5 Wysokość czynszu - 249,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć złotych zero groszy) 
ustalona 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 dniu zawarcia umowy.

30. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 54 km.9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 pow. całk.  
0,7690 ha do wydzierżawienia pow. 0,7690 ha, działka nr 68 km.9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 pow. 
całk. 0,0660 ha do wydzierżawienia pow. 0,0660 ha, działka nr 69 km.9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 
pow. całk. 1,0700 ha do wydzierżawienia pow. 1,0700 ha, działka nr 71 km.9 obr. P-ce, KW Nr 
GL1G/00013073/3 pow. całk. 0,1250 ha do wydzierżawienia pow. 0,1250 ha, działka nr 192/70 km.9 obr. P-ce, 
KW Nr GL1G/00013073/3 pow. całk. 0,3962 ha do wydzierżawienia pow. 0,3962 ha, działka nr 248/53 km.9 
obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 pow. całk. 0,1602 ha do wydzierżawienia pow. 0,1602 ha, działka nr 
249/53 km.9 obr. P-ce, KW Nr GL1G/00013073/3 pow. całk. 0,0238 ha do wydzierżawienia pow. 0,0238 ha. 
Łączna pow. do wydzierżawienia 2,6102 ha.

30.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Wrzosowej.
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30.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy produkcyjnej, produkcyjno-usługowej, 
składowo-magazynowej, bazy spedycyjne i transportowe ozn. symbolem planu 6P, 1P.

30.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

30.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

30.5 Wysokość czynszu - 786,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt sześć złotych zero groszy) 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 dniu zawarcia umowy.

31. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 393/111, km.1, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00013504/4, pow. 
całk. 1,7703 ha, do wydzierżawienia pow. 0,8003 ha, działka nr 653/111, km.1, obr.P-ce, KW Nr 
GL1G/00013504/4, pow. całk. 0,3894 ha, do wydzierżawienia pow. 0,3894 ha. Łączna pow. do 
wydzierżawienia 1,1897 ha.

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

31.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów oraz 
usług, tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i składowo-magazynowej ozn. symbolem planu 1P/U, 2PU.

31.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

31.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

31.5 Wysokość czynszu - 357,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem złotych zero groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

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

32. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 154, km.7, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00108067/1, pow. całk. 
0,6690 ha, do wydzierżawienia pow. 0,6690 ha, działka nr 155, km.7, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00108067/1, 
pow. całk. 0,7120 ha, do wydzierżawienia pow. 0,7120 ha. Łączna pow. do wydzierżawienia 1,3810 ha.

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

32.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy produkcyjnej, magazynów i składów oraz 
usług, tereny zabudowy produkcyjno-usługowej i składowo-magazynowej ozn. symbolem planu 1P/U, 2PU.

32.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

32.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

32.5 Wysokość czynszu - 417,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście złotych zero groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

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

33. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 665/2, km.10, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00036160/7, pow. 
całk. 1,0482 ha, do wydzierżawienia pow. 12,5 m2.

33.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Gliwickiej.

33.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny lasów ozn. symbolem planu 2ZL.

33.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

33.4 Sposób zagospodarowania - grunt pod lokalizacją tablicy reklamowej.

33.5 Wysokość czynszu - 8,00 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.

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

34. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 1099/90, km.6, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00122683/9, pow. całk. 
0,5935 ha, do wydzierżawienia pow. 0,5935 ha.

34.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Rzecznej.
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34.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, tereny rolnicze 
ozn. symbolem planu 4M-U, 2R.

34.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres trzech lat.

34.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

34.5 Wysokość czynszu - 144,00 zł (słownie: sto czterdzieści cztery złotych zero groszy) ustalona 
zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta nr RZ.0050.292.2015 z dnia 31.12.2015r. z późn. zm.

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

Wykaz podlega wywieszeniu od dnia 11.03.2019r. do dnia 01.04.2019r.

 

Burmistrz Miasta

mgr Adam Wójcik
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