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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas 
nieoznaczony umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach 

w rejonie ulic Franciszka Kościelniaka - Plebiscytowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1372, z późniejszymi zmianami) w związku z brzmieniem 

art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r., poz. 1899) 

Rada Miasta Mysłowice 

uchwala: 

§ 1. Wyrazić zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy 

dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mysłowice, położnej w Mysłowicach w rejonie 

ulic Franciszka Kościelniaka - Plebiscytowa, o powierzchni 0,5925 ha, oznaczonej jako działki 

o numerach ewidencyjnych 639/137, 640/137, k.m. 4, obręb Krasowy, objętych księgą wieczystą 

numer KA1L/00025268/0. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

Dariusz Wójtowicz 
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UZASADNIENIE

Dnia 21 czerwca 2013 roku z osobą fizyczną zawarto umowę dzierżawy nr GN-II.6845.1.14.2013.AB, na

czas nieoznaczony. Przedmiot w/w umowy dzierżawy stanowi nieruchomość gruntowa o powierzchni

0,5925 ha, położona w Mysłowicach w rejonie ulic Franciszka Kościelniaka - Plebiscytowa, oznaczona jako

działki o numerach ewidencyjnych 639/137, 640/137, z przeznaczeniem pod uprawy rolne - 0,5925 ha (grunt

klasy V - 0,4806 ha, grunt klasy IV - 0,1119 ha). Dnia 30 sierpnia 2021 roku dotychczasowy dzierżawca

zwrócił się z wnioskiem o zmianę dzierżawcy przedmiotowego terenu.

Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi 639/137, 640/137 posiadają pokrycie miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego „Krasowy Południowe" w Mysłowicach, przyjętym uchwałą Rady Miasta

Mysłowice Nr LXXIX/754/06 Rady Miasta Mysłowice, z dnia 31 sierpnia 2006 roku i są oznaczone jako: ZE -

tereny użytków ekologicznych, RP - tereny gruntów rolnych.

Stąd w celu utrzymania aktualnego stanu zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości w należytym

stanie, zasadnym jest wyrażenie zgody na zawarcie na czas nieoznaczony umowy dzierżawy i podjęcie

niniejszej uchwały.

Planowany roczny dochód będzie wynosić: 20,02 zł netto.
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