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 Załącznik do Zarządzenia Nr Or-IV.0050.663 .2019 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonującego zadania z 
 zakresu administracji rządowej z dnia 27 listopada 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  
 gruntowych stanowiących własność  Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 
 

 
 
 
 

WYKAZ 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej 

 

Lp. Nr działki Obręb k.m. Księga wieczysta 
Powierzchnia 

dzierżawy 
Położenie 

(ulica) 
Przeznaczenie 

Opłata za 
dzierżawę 
w złotych 

Okres 
dzierżawy 

Termin 
wnoszenia opłat 

Opis nieruchomości 

1. cz. 2597/359 
Jastrzębie 

Górne 
5 GL1J/00047592/1 2,4346 ha 

w rejonie ulicy 
Bukowej i 
Granicznej 

uprawy 
warzywno-
kwiatowe 

80,00 zł 

(do 500 m2 
włącznie), 

100,00 zł 
(powyżej 
500 m2) 

+ pod. VAT 
rocznie 

3 lata 
do 31-go marca 
każdego roku 

teren stanowiący kompleks upraw 
warzywno-kwiatowych 

(62 części) 

2. cz. 2597/359 
Jastrzębie 

Górne 
5 GL1J/00047592/1 576 m2 

w rejonie ulicy 
Bukowej i 
Granicznej 

garaże 

2,35 zł za 
1m2 

+ pod. VAT 
miesięcznie 

3 lata 
do 25-go dnia 

miesiąca 
kalendarzowego 

teren stanowiący kompleks garaży 
(32 garaże) 

 
 
Opłata za dzierżawę nieruchomości mienia gminnego została ustalona na podstawie Zarządzenia Nr Or.IV.0050.648.2018 Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej z dnia 28 
listopada 2018 roku w sprawie przyjęcia obowiązujących w 2019 roku zasad ustalania wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości wykorzystywanych na cele pozarolnicze stanowiących własność Skarbu Państwa. 
 
Aktualizacji opłat za dzierżawę nieruchomości z przeznaczeniem na cele pozarolnicze dokonuje się corocznie od dnia 1 maja każdego roku w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok 
kalendarzowy, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przy czym zwaloryzowane kwoty netto podlegają zaokrągleniu do dziesiątek groszy wzwyż. Nie dokonuje się waloryzacji czynszu w umowach dzierżawy 
w sytuacji, gdy wartość różnicy wynosiłaby mniej niż 20,00 zł netto łącznie za dany rok. Nie dokonuje się waloryzacji czynszu w przypadku deflacji. 
 
Wysokość stawki podatku VAT zostanie ustalona zgodnie z obowiązującymi na dzień zawarcia umowy dzierżawy przepisami. 
 


