
ZARZĄDZENIE NR 392 /22 
PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 29 czerwca 2022r. 
 

w sprawie: zawarcia na okres 3 miesięcy umowy dzierżawy nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Mysłowice położonych w Mysłowicach w rejonie ulic Cmentarnej i Piaskowej. 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 1, art.13 ust.1, 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 2021, poz. 1899), zarządzam co następuje: 
 
 

§ 1. 

Zawrzeć umowę dzierżawy na okres 3 miesięcy dla nieruchomości gruntowych opisanych w wykazie 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zobowiązać Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do opracowania umowy dzierżawy 
i przedłożenia jej do podpisu przez Prezydenta Miasta w trybie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późń. zm.). 

§ 3. 

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

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

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. GN – 3 egz . 
2. Or. – a/a; 

 

 
 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA 
MYSŁOWICE 

(-) Dariusz WÓJTOWICZ 



 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 392 /22 
Prezydenta Miasta Mysłowice 

z dnia 29 czerwca 2022r. 

WYKAZ 
 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Mysłowice przeznaczonych do wydzierżawienia na 
okres 3 miesięcy (nowa dzierżawa). 

 

1. Opis nieruchomości: 
Nieruchomości położone w Mysłowicach w rejonie ulic Cmentarnej i Piaskowej w części 
stanowiące drogę gruntową; 

2. Oznaczenie nieruchomości: 
Oznaczona jako części działek o numerach ewidencyjnych 311/42, 302/43, 294/40, 292/37 
których łączna powierzchnia całkowita wynosi 39.677 m2, objętych księgami wieczystymi                           
o numerach: KA1L/00025224/0, KA1L/00043102/1, KA1L/00025243/9, a.m.6, obręb Brzezinka. 

 

3. Przeznaczenie nieruchomości: 
 Działka o numerze 292/37 jest objęta miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego Cmentarna w Mysłowicach zatwierdzonym Uchwałą nr XXX/474/17 Rady 
Miasta Mysłowice z dnia 26 stycznia 2017 roku i jest oznaczona jako strefa PU – tereny 
obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług; 

 Działki o 311/42, 392/43, 294/40 nie są położone w granicach obowiązującego 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W „Studium Uwarunkowań                       
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mysłowice”. Z dnia 21.12.2021r. 
(Uchwała Nr L/761/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 21 grudnia 2021r.) posiadają 
przeznaczenie: PU – obszary zabudowy produkcyjno usługowej;  

 

4. Powierzchnia nieruchomości wydzierżawianej według sposobów zagospodarowania: 
 8890,50 m2 – z przeznaczeniem pod drogę dojazdową do nieruchomości położonych przy                      

ul. Cmentarnej, oznaczonych jako działki o numerach 249/20, 290/37, 270/37, 272/32, 
274/31, 276/30, 278/29; 

 

5. Wysokość czynszu dzierżawnego: 
 stawkę czynszu dzierżawnego za grunt wydzierżawiany z przeznaczeniem pod indywidualny 

zjazd z ulicy Katowickiej  ustala się w wysokości: 0,58 zł za 1 m2 gruntu miesięcznie, czyli za 
8890,50 m2 czynsz wyniesie: 5156,49 zł netto miesięcznie płatny w terminie do 10 dnia 
każdego miesiąca za dany miesiąc; 

 stawki czynszu dzierżawnego mogą być aktualizowane nie częściej niż raz w roku; 
 do czynszu dzierżawnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 

roku o podatku od towarów i usług dolicza się 23% podatku VAT; 
 

PREZYDENT MIASTA 
MYSŁOWICE 

 (-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 
A.B. 


