
ZARZĄDZENIE NR RZ.0050.051.2018
BURMISTRZA MIASTA PYSKOWICE

z dnia 7 marca 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. 2017.1875), 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 XV/100/2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów 
dzierżawy na okres do trzech lat, 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,

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 923/115 km.1 obr.P-ce,KW Nr GL1G/00066921/9 o pow. 32m2,

2. część działki nr 249/74 km.19 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00044099/7,  o pow. 42,4m2,

3. część działki nr 914/103 i 921/115 km.1 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00066915/4 o pow. 32m2,

4. część działki nr 23/1, km.17, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00038834/7, o pow. 24m2,

5. część działki nr 2/62, km.15, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00033919/2, o pow. 141,2m2.

6. część działki nr 439/1, km.11, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00092270/1, o pow. 26m2 i część działki nr 
10/17, km. 17, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00034823/9, o pow. 9m2,

7. część działki nr 613/116 km.1 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00013504/4 o pow. 400m2,

8. część działki nr 177/32 km.11 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00077369/1 o pow. 20m2,

9. część działki nr 1315/3 km.6 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00032284/4 o pow. 183m2,

10. działka nr 80/1 km.20 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00006216/6 o pow. 0,8320ha, działka nr 81/1 km.20 
obr.P-ce, KW Nr GL1G/00006216/6 o pow. 0,8315ha, działka nr 973/80 km.19 obr.P-ce, KW Nr 
GL1G/00113091/6 o pow. 0,8598ha, działka nr 974/80 km.19 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00113091/6 o pow. 
0,5176ha,

11. część działki nr 1190/11 km.19 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00038491/0 o pow. 165m2,

12. część działki nr 616/129 km.1 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00021203/3 o pow. 169m2,

13. część działki nr 516/5, km.15, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00106340/5, o pow. 35m2.

14. część działki nr 1/177 km.14 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00123890/0 o pow. 400m2.

§ 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.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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Załącznik do Zarządzenia Nr RZ.0050.051.2018

Burmistrza Miasta Pyskowice

z dnia 7 marca 2018 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

1. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 923/115 km.1 obr.P-ce,KW Nr GL1G/00066921/9, pow. 
całk. 0,0922 ha wraz z dostępem do drogi publicznej ul. Poznańskiej po działkach o numerach: 747/115 KW Nr 
GL1G/00032106/3, 924/115 KW Nr GL1G/00048781/3, 939/118 KW Nr GL1G/00074171/5 do 
wydzierżawienia pow. 32m2

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

1.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy usługowej ozn. symbolem planu 2U.

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

1.4 Sposób zagospodarowania - dzierżawa garaży o pow.  15,40m2 i gruntu o pow. 16,60m2.

1.5 Wysokość czynszu - 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku i 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.

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

2. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 249/74 km.19 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00044099/7,  pow. 
całk. 0,1274 ha, wraz z dostępem do drogi publicznej ul.Sikorskiego po działce nr 248/74 KW Nr 
GL1G/00044099/7, do wydzierżawienia pow. 42,4m2.

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

2.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - usługi kultury w tym obiekty sakralne, usługi oświaty, 
ochrona zdrowia i opieki społecznej, usługi inne ozn. symbolem planu 10UK,MZ.

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

2.4 Sposób zagospodarowania -  dzierżawa garażu o pow. 21,2m2 i gruntu o pow. 21,2m2.

2.5 Wysokość czynszu - 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku i 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.

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

3. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 914/103 i 921/115 km.1 obr.P-ce, KW Nr 
GL1G/00066915/4, pow. całk. 0,0816 ha wraz z dostępem do drogi publicznej ul. Poznańskiej po działkach 
o numerach: 747/115 KW Nr GL1G/00032106/3, 924/115 KW Nr GL1G/00048781/3, 915/103 KW Nr 
GL1G/00048781/3, 750/103 KW Nr GL1G/00006472/8, 597/110 KW Nr GL1G/00069289/7 do 
wydzierżawienia pow. 32m2.

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

3.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zabudowy usługowej ozn. symbolem planu 2U.

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

3.4 Sposób zagospodarowania - dzierżawa garaży o pow.  15,40m2 i gruntu o pow. 16,60m2.

3.5 Wysokość czynszu - 7,00 zł netto rocznie za 1m2 powierzchni użytkowej budynku i 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.

3.6 Termin wnoszenia czynszu - z góry za cały okres umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
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4. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 23/1, km.17, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00038834/7, pow. 
całk. 0,2298 ha, do wydzierżawienia pow. 24m2.

4.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach pomiędzy ul. Wojska Polskiego 15, Plac  Józefa 
Piłsudskiego i Aleją 1 Maja 2.

4.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny urządzeń zaopatrzenia w ciepło ozn. symbolem planu 
EC.

4.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres do 27.10.2019r.

4.4 Sposób zagospodarowania - teren pod lokalizację kontenerów na odpady komunalne.

4.5 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.

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

5. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 2/62, km.15, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00033919/2, pow. 
całk. 3,5114 ha, do wydzierżawienia pow. 141,2m2.

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

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

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

5.4 Sposób zagospodarowania - grunt pod obiektem handlowym oraz grunt przyległy do niego na 
poprawę zagospodarowania.

5.5 Wysokość czynszu - 5,00 zł netto miesięcznie za 1m2 powierzchni gruntu pod obiektem handlowym 
oraz 1,50 zł netto miesięcznie za 1m2 pow. gruntu przyległego w/w 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 - do 30-go każdego miesiąca.

6. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 439/1, km.11, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00092270/1, pow. 
całk. 0,0700 ha, do wydzierżawienia pow. 26m2 i część działki nr 10/17, km. 17, obr.P-ce, KW Nr 
GL1G/00034823/9, pow. całk. 0,8882 ha, do wydzierżawienia pow. 9m2. Łączna pow. do wydzierżawienia 
35m2.

6.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Armii Krajowej i ul. Szopena.

6.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zieleni urządzonej ozn. symbolem planu ZU. Działka 
nr 439/1 położona jest w obrębie strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” i strefy ochrony 
archeologicznej „W”. Dla części działki nr 10/17 - tereny mieszkaniowo-usługowe wielorodzinne ozn. 
symbolem planu MWU.

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

6.4 Sposób zagospodarowania - grunt pod obiektami handlowymi kiosku RUCH-u.

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

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

7. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 613/116 km.1 obr.Pyskowice, KW Nr GL1G/00013504/4, 
pow. całk. 0,2616 ha, do wydzierżawienia pow. 400m2.

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

7.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zieleni niskiej i wysokiej, wody otwarte ozn. 
symbolem planu ZNW,wo.

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

7.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.
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7.5 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.

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

8. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 177/32 km.11 obr.Pyskowice, KW Nr GL1G/00077369/1, 
pow. całk. 0,2317 ha, do wydzierżawienia pow. 20m2.

8.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11.

8.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowo-usługowe związane z utrzymaniem, 
adaptacją i modernizacją oraz uzupełnieniem na wolnych terenach zabudowy mieszkaniowej o charakterze 
ekstensywnym ozn. symbolem planu 6MN,U.

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

8.4 Sposób zagospodarowania - prowadzenie działalności gospodarczej.

8.5 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.

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

9. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1315/3 km.6 obr.Pyskowice, KW Nr GL1G/00032284/4, 
pow. całk. 0,1404 ha, do wydzierżawienia pow. 183m2.

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

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

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

9.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

9.5 Wysokość czynszu - 109,80 zł (słownie: sto dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) 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 dniu zawarcia umowy.

10. Oznaczenie nieruchomości - działka nr 80/1 km.20 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00006216/6 o pow. 
0,8320ha, działka nr 81/1 km.20 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00006216/6 o pow. 0,8315ha, działka nr 
973/80 km.19 obr.P-ce, KW Nr GL1G/00113091/6 o pow. 0,8598ha, działka nr 974/80 km.19 obr.P-ce, KW Nr 
GL1G/00113091/6 o pow. 0,5176ha. Łączna pow. do wydzierżawienia 3,0409ha.

10.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach przy ul. Poddębie.

10.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny mieszkaniowe, ulice dojazdowe (w małej części), 
tereny rolne ozn. symbolem planu MN,Dx,RP.

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

10.4 Sposób zagospodarowania - uprawa roli.

10.5 Wysokość czynszu - 915,00 zł (słownie: dziewięćset piętnaście 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 - część działki nr 1190/11 km.19 obr.Pyskowice, KW Nr 
GL1G/00038491/0, pow. całk. 0,3916 ha, do wydzierżawienia pow. 165m2.

11.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach w głębi ul. Gen. Władysława Sikorskiego 43.

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

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

11.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

Id: E4B9C2DF-840B-4DA9-8588-23AD9CAE6456. Podpisany



11.5 Wysokość czynszu - 99,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć złotych zero 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 616/129 km.1 obr.Pyskowice, KW Nr GL1G/00021203/3, 
pow. całk. 0,7972 ha, do wydzierżawienia pow. 169m2.

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

12.2 Przeznaczenie nieruchomości w planie - tereny zieleni niskiej i wysokiej, tereny ulic głównych, cieki 
wodne ozn. symbolem planu ZNW, 01G1/2Kx,wo.

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

12.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

12.5 Wysokość czynszu - 101,40 zł (słownie: sto jeden złotych czterdzieści groszy) 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.

13. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 516/5, km.15, obr.P-ce, KW Nr GL1G/00106340/5, pow. 
całk. 0,1087 ha, do wydzierżawienia pow. 35m2.

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

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

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

13.4 Sposób zagospodarowania - grunt pod obiektem handlowym.

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

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

14. Oznaczenie nieruchomości - część działki nr 1/177 km.14 obr.Pyskowice, KW Nr GL1G/00123890/0, 
pow. całk. 9,7843 ha, do wydzierżawienia pow. 400m2.

14.1 Opis nieruchomości - teren położony w Pyskowicach na północ od ul. Wieczorka w pobliżu 
Kościoła pw. Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

14.2 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.

14.3 Forma przekazania nieruchomości - dzierżawa na okres 1-go roku.

14.4 Sposób zagospodarowania - drobne uprawy rolne.

14.5 Wysokość czynszu - 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt 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.
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Wykaz podlega wywieszeniu od dnia 08.03.2018r. do dnia 28.03.2018r.

 

Zastępca Burmistrza Miasta

mgr Adam Wójcik
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