
NR 7150/2/04/2021

WYNIKI PRZETARGU Z DNIA 12.05.2021 ROKU

Dyrektor Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej 

informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie MZGK w Mysłowicach 

   ul. Partyzantów 21 podany został do publicznej wiadomości wykaz garaży 

znajdujących się w zasobach Gminy Mysłowice wynajętych/niewynajętych

w trybie przetargu nieograniczonego:

Lp.
Położenie

nieruchomości
Powierzchnia

lokalu
Przeznaczenie

lokalu
Opis lokalu

Nr działki
i KW

Forma
zbycia 

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin
wnoszenia

opłat
Okres umowy

'1. Bytomska 18b

brak oferentów

94,34 m2  Biuro, usługi,

handel

Lokal składający się

z 3 pomieszczeń, 2 wc,

pomieszczenia

gospodarczego.

Wyposażony w instalację:

wodno-kanalizacyjną,

elektryczną, gazową

(licznik zdemontowany),

centralnego ogrzewania,

(infrastruktura po

poprzednim ogrzewaniu

gazowym, brak pieca).

Budynek znajduje się

w zabytkowym układzie

urbanistycznym miasta

Mysłowice (nr rej.1183/72)

Lokal do remontu.

500/53

KW KA1L

00021572/6

Najem Wysokość opłat z tytułu

najmu zostanie ustalona

w wyniku

przeprowadzonego

II przetargu ustnego

nieograniczonego przy

stawce wywoławczej:

 15,00 zł/m2 netto.

Zmiana opłat

następować będzie

o wskaźnik wzrostu cen

towarów i usług oraz

Zarządzeń Prezydenta.

Z góry do 10

każdego miesiąca

Czas oznaczony

na okres

30 miesięcy



Lp. Położenie
nieruchomości

Powierzchnia
lokalu

Przeznaczenie
lokalu

Opis lokalu Nr działki
i KW

Forma
zbycia 

Wysokość opłat
z tytułu najmu

Termin
wnoszenia

opłat

Okres umowy

'2. Szymanowskiego
2 

garaż nr 46

Pan Jacek
Jewulski

zam. Mysłowice

13,52 m2 Garaż Garaż składa się
z 1 pomieszczenia.

Brak instalacji
elektrycznej, 

wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania. 

Budynek znajduje się
w zabytkowym układzie
urbanistycznym miasta

Mysłowice (nr rej.1183/72)

Garaż do remontu.

666/57

KW  11004

Najem Wysokość opłat z tytułu
najmu zostanie ustalona

w wyniku
przeprowadzonego
II przetargu ustnego
ograniczonego przy

stawce wywoławczej:

 8,00 zł/m2 netto.

Zmiana opłat
następować będzie o
wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług oraz

Zarządzeń Prezydenta.

Z góry do 10
każdego miesiąca

Czas oznaczony
na okres

30 miesięcy

'3. Szopena 5

garaż nr 62

brak oferentów

25,59 m2 Garaż Garaż składa się
z 1 pomieszczenia.

Brak instalacji
elektrycznej, 

wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania. 

Garaż do remontu.

7605/384

KW  11324

Najem Wysokość opłat z tytułu
najmu zostanie ustalona

w wyniku
przeprowadzonego
II przetargu ustnego
ograniczonego przy

stawce wywoławczej:

 8,00 zł/m2 netto.

Zmiana opłat
następować będzie o
wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług oraz

Zarządzeń Prezydenta.

Z góry do 10
każdego miesiąca

Czas oznaczony
na okres

30 miesięcy

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.1997 Nr 115 poz. 741 z późń. zm.)

Termin wywieszenia wiadomości do informacji publicznej: 12.05.2021 r. do 21.05.2021 r.  


