
ZARZĄDZENIE NR 198 / 21

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie:  zmiany  Zarządzenia  Nr  170/21  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  z  dnia
30  marca  2021  roku  w sprawie  zawarcia  na  czas  nieoznaczony umowy
dzierżawy nieruchomości  stanowiącej  własność  Gminy  Mysłowice
położonej przy ulicy Jana Długosza.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713, z późniejszymi zmianami) w związku
z art. 11 ust. 1, art. 13 art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1990, z późniejszymi
zmianami) oraz Uchwały numer XLIII/686/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 26 października
2017  roku  w  sprawie  ustalenia  zasad  wydzierżawiania  nieruchomości  gruntowych
stanowiących własność lub będących w posiadaniu Gminy Mysłowice na czas oznaczony
dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz zawierania na czas oznaczony do trzech
lat kolejnych umów dzierżaw (Dz. Urzęd. Województwa Śląskiego z dnia 3 listopada 2017 r.,
poz. 5791), zarządzam co następuje:

§ 1.

W załączniku  numer  1  do  Zarządzenia  Nr  170/21  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  z  dnia
30 marca 2021 roku  w miejsce:  stawkę czynszu dzierżawnego za grunt  wydzierżawiany
z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne ustala się w wysokości 0,35 zł netto za 1 m² gruntu
rocznie, czyli za 106,50 m² czynsz dzierżawny będzie wynosić 36,93 zł netto płatny rocznie
w terminie do 30 września każdego roku za dany rok” wpisać: stawkę czynszu dzierżawnego
za grunt  wydzierżawiany z przeznaczeniem pod cele rekreacyjne ustala się w wysokości
0,35 zł netto za 1 m² gruntu rocznie, czyli za 105,50 m² czynsz dzierżawny będzie wynosić
36,93 zł netto płatny rocznie w terminie do 30 września każdego roku za dany rok”.

§ 2.

1. Wykonanie  niniejszego  zarządzenia  powierzam:  Naczelnikowi  Wydziału  Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami. 

2. Nadzór  nad  wykonaniem  niniejszego  zarządzenia  powierzam:  Sekretarzowi  Miasta
Mysłowice.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Prezydent Miasta Mysłowice

 (-) Dariusz WÓJTOWICZ 

Otrzymują:
1. GN – 3 egz .
2. Or. – a/a


