
 

ZARZĄDZENIE NR 515 / 21 

PREZYDENTA MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 11 października 2021 r. 

 

w sprawie: zawarcia na okres trzech lat umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność 

Skarbu Państwa położonej w Mysłowicach przy ulicy Strażackiej 7. 

  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 10, art. 91, art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) w związku z art. 11, 12, 13 

ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt. 7a i art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.),  zarządzam co następuje: 

  

 

§ 1. 

Zawrzeć umowę najmu na okres trzech lat dla nieruchomości gruntowej opisanej                      

w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta 

Mysłowice, a także zamieszczeniu na stronach internetowych Urzędu Miasta Mysłowice. Ponadto 

informacja o zamieszczeniu tego wykazu zostanie podana do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 

w prasie lokalnej. 

§ 3. 

Zobowiązać Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami do opracowania umowy najmu 

i przedłożenia jej do podpisu przez Prezydenta Miasta wykonującego zadania z zakresu administracji 

rządowej. 

§ 4. 

1. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam: Naczelnikowi Wydziału Geodezji                        

i Gospodarki Nieruchomościami.  

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

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

PREZYDENT MIASTA 

MYSŁOWICE 

(-) Dariusz WÓJTOWICZ 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. GN – 3 egz . 

2. OR. – a/a;



 

Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 515/21 

Prezydenta Miasta Mysłowice 

z dnia 11.10.2021 r. 

 
 

WYKAZ 
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do najmu na okres trzech lat 

(nowa umowa). 

  

 

1. Opis nieruchomości: 
Nieruchomość położona w Mysłowicach przy ulicy Strażackiej 7, ogrodzona 88 przęsłami 

z bramą wjazdową z siłownikiem, zabudowana: 

a) budynkiem „A” biurowo – garażowym o powierzchni zabudowy 592,22 m², użytkowej 

961,45 m² i kubaturze 1450 m³, składającym się z dwóch segmentów. Obiekt piętrowy, 

niepodpiwniczony, wzniesiony na początku XX wieku, a w okresie późniejszym poddany 

kilkuetapowej przebudowie. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną, wodno – 

kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania; 

b) budynkiem „B” biurowo – administracyjnym o powierzchni zabudowy 101,43 m², 

użytkowej 238,70 m² i kubaturze 884 m³. Obiekt piętrowy z użytkowym poddaszem, 

niepodpiwniczony, wzniesiony na początku XX wieku, a przebudowany w latach 1997-

1997, wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną i centralnego 

ogrzewania 

c) budynkiem „2.1” o powierzchni użytkowej 360,62 m² i kubaturze 1450 m³, 

d) budynkiem „2.2” o powierzchni użytkowej 161,58 m² i kubaturze 700 m³ 

i łącznej powierzchni zabudowy 420,90 m². Obiekt składa się z budynku piętrowego 

z magazynem przeciwpowodziowym i boksami samochodowymi oraz parterowego budynku 

magazynowo – garażowego. Budynki zostały wykonane systemem gospodarczym w latach 50 

– tych XX wieku. W budynku znajdują się pomieszczenia magazynowe, garażowe 

i warsztatowe. Obiekt wyposażony w instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną; 

e) budynkiem „CPR” – Centrum Powiadamiania Ratunkowego o powierzchni zabudowy 

58,50 m² i użytkowej 147,68 m² i kubaturze 590 m³. Obiekt piętrowy, całkowicie 

podpiwniczony. Wzniesiony został w 2005 roku i przekazany do użytkowania w 2006 

roku. Wyposażony w instalację elektryczną, wodno – kanalizacyjną, gazową i centralnego 

ogrzewania, 

f) garażem „konstrukcja tynkowa agregat, 

g) ścianą ćwiczeń, 

h) wspinalnią strażacką, 

i) drzwiami wnękowymi – garaż cztery sztuki, 

j) altaną ogrodową o konstrukcji stalowej z dachem pokrytym blachą falistą i drewnianymi, 

ażurowymi ściankami bocznymi, 

k) psią budą, 

l) betonowym najazdem samochodowym, 

m) wiatą samochodową o konstrukcji metalowej z dachem pokrytym blachą falistą, 



 

wyposażoną w infrastrukturę techniczną: kanalizacyjną, wodociągową, elektryczną 

i kolektory słoneczne do podgrzewania wody oraz system centralnego ogrzewania zasilanego 

kotłem gazowym Vito, kamerami AHD (monitoring), zespołem łączności, zespołem 

prądotwórczym ZE4C90/1812, instalacja kanalizacyjną. 

2. Oznaczenie nieruchomości: 
Oznaczona jako działki o numerach ewidencyjnych: 

• 528/85, a.m. 9, Obręb Mysłowice, której powierzchnia całkowita wynosi 20 m2, dla której 

Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą numer KA1L/00038502/7; 

• 1052/79, a.m. 9, Obręb Mysłowice, której powierzchnia całkowita wynosi 1585 m2, dla 

której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą numer KA1L/00046770/5; 

• 1053/79, a.m. 9, Obręb Mysłowice, której powierzchnia całkowita wynosi 619 m2, dla 

której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą numer KA1L/00046770/5; 

• 1056/79, a.m. 9, Obręb Mysłowice, której powierzchnia całkowita wynosi 1073 m2, dla 

której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą numer KA1L/00046503/3; 

• 1057/79, a.m. 9, Obręb Mysłowice, której powierzchnia całkowita wynosi 1720 m2, dla 

której Sąd Rejonowy w Mysłowicach prowadzi księgę wieczystą numer KA1L/00046503/3; 

 

3. Przeznaczenie nieruchomości: 
Nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„stare Miasto i Piasek Południowy w Mysłowicach, przyjętego uchwałą Rady Miasta 

Mysłowice Nr IV/14/14 z dnia 22 grudnia 2014 roku i zmienionego uchwałą Rady Miasta 

Mysłowice Nr XXVI/424/16 z dnia 27 października 2016 roku. Zgodnie z zapisami w/w planu 

nieruchomość pozostaje w strefie: 11.U – tereny zabudowy usługowej, przez co należy 

rozumieć zabudowę usług społecznych, zabudowę usług konsumpcyjnych, zabudowę usług 

handlu detalicznego, zabudowę usług biurowych, zabudowę usług finansowych, zabudowę 

zakwaterowania turystycznego, zabudowę kultu religijnego. Nieruchomość jest objęta 

ochroną w planie.  

 

4. Powierzchnia nieruchomości wynajmowanej: 
•
 5017 m2 

 
5. Sposób zagospodarowania nieruchomości:  

• na usługi administracji publicznej, porządku publicznego i opieki społecznej; 
 

6. Wysokość czynszu najmu: 

• czynsz najmu za nieruchomość ustala się w wysokości 1678,05 zł netto rocznie,  płatny 

w terminie do dnia 30 września każdego roku za dany rok; 

• wysokość czynszu najmu może być aktualizowana nie częściej niż raz w roku; 

• do czynszu najmu 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 
 

 

Wywieszono w dniu ………………………………. 

 

Zdjęto w dniu ……………………………………… 

 


