Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 20.09.2021 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

W Y K A Z Nr 13/2021
nieruchomości położonych w Myszkowie przeznaczonych do wydzierżawienia
Lp.

Nr działki

Pow. w m2

Nr KW

Położenie

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
i sposób
zagospodarowania

Okres trwania
umowy

Wysokość czynszu i
termin wnoszenia opłat

Cel dzierżawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Część
pochodząca
z działki
6048/43

Stanowiska
handlowe
o pow. do
6m² każde

CZ1M/
00002581/2

Myszków

Przeznaczenie
podstawowe: zabudowa
mieszkaniowa
wielorodzinna
11 MW

Do 10 dni

Dzienna stawka czynszu za
dzierżawę gruntu za każde
stanowisko

Pod okazjonalne
stanowiska
handlowe
związane z
obchodami świąt
Wszystkich
Świętych –
sprzedaż stroików,
kwiatów
i zniczy.

oznaczona jako
stanowiska
handlowe
od nr 1 do nr 20

zbieg ulic
Skłodowskiej
i Sikorskiego
zgodnie
z
załącznikiem
nr 2

Nieruchomość zabudowana
budynkami
wielorodzinnymi
stanowiąca teren osiedla
mieszkaniowego u zbiegu
ulic Skłodowskiej
i Sikorskiego.

Uchwała
Nr XXIV/191/12 Rady
Miasta w Myszkowie z
dnia 22 listopada 2012 r.
(Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego
z dnia 3 stycznia 2013r.,
poz. 40)

umowa może być
zawarta w okresie
bezpośrednio
związanym
z obchodami świąt
Wszystkich
Świętych

180,00 zł + należny
podatek VAT w wys. 23%
Czynsz płatny jednorazowo
przed podpisaniem umowy
za pełny okres korzystania z
gruntu.
Dodatkowo pobierana
będzie opłata targowa oraz
inne opłaty wynikające z
odrębnych przepisów

Tryb rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy na dzierżawę terenu pod stoisko handlowe, określa Zarządzenie Nr 178/2020/NU Burmistrza Miasta Myszkowa z dnia 14 września 2020 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać w wydziale Nieruchomości i Urbanistyki tut. Urzędu Miasta przy ul. Kościuszki 26, pok.155 lub pod nr tel. 34 313 26 82 wew. 187 w okresie wywieszenia
wykazu tj. od dnia 20.09.2021 roku do dnia 11.10.2021 roku. Wnioski o wydzierżawienie gruntu pod stanowiska handlowe można składać w okresie wywieszenia niniejszego wykazu lub
po upływie okresu wywieszenia

Burmistrz Miasta Myszkowa
Włodzimierz Żak

