
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.034.2023 
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

w sprawie przeznaczenia do użyczenia nieruchomości gruntowej oraz ogłoszenia wykazu użyczanej 
nieruchomości 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. 
z 2023r. poz. 40), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1,2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznaczyć do oddania w użyczenie nieruchomość gruntową wraz z budynkiem dawnego dworca PKP 
(obecnie o nazwie „Stacja Kultury”) o powierzchni zabudowy 563 m2, opisaną w wykazie stanowiącym 
załącznik do niniejszego zarządzenia: 

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.0050.034.2023 

Burmistrza Miasta Pyskowice 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia 

1. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 1290/11 a. m. 19 obr. Pyskowice, KW GL1G/00139132/4, o pow. 
0,1262 ha stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Pyskowice zabudowana 
budynkiem dawnego dworca PKP (obecnie „Stacja Kultury”) stanowiącym odrębną własność Gminy 
Pyskowice. 

1.1 Opis  nieruchomości -  działka   położona   bezpośrednio   przy   drodze   publicznej gminnej ul. 
Wolności w Pyskowicach,  uzbrojona w sieci, o kształcie prostokątnym, zabudowana budynkiem 
murowanym o powierzchni zabudowy 563 m2, posiadającym 3 kondygnacje nadziemnych                 i 1 
podziemną, oznaczonym w ewidencji budynków jako „budynki oświaty nauki i kultury oraz budynki 
sportowe”, identyfikatorze 240502_1.0001.219_ BUD. 

1.2 Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - tereny 
zabudowy usługowej, symbol planu 2U. 

1.3 Forma przekazania nieruchomości - użyczenie nieruchomości na czas nieoznaczony na rzecz 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach celem realizacji działalności statutowej. 

Wykaz podlega wywieszeniu od dnia 31.01.2023r. do 20.02.2023r. 
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