
DU-RM.0012.24.2022   Czeladź, dnia 12.04.2022 r. 

TERMINARZ POSIEDZEŃ KOMISJI
KWIECIEŃ  2022

Komisja Rady Miejskiej Temat z Planu Pracy Komisji Czas i Miejsce posiedzenia Znak Sprawy

Komisja Skarg Wniosków 
i Petycji

1. Skarga Mieszkańca Pana Kazimierza W 
DU-RM.1510.3.2022 

 7 kwietnia 2022 
Godz. 14.30

Posiedzenie Komisji Sala
Konferencyjna Nr 2

              
            DU-RM.0012.27.2022

Komisja Polityki
Społecznej Zdrowia 

i Bezpieczeństwa

1. Realizacja Gminnej Polityki Senioralnej 
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych 
2. Sprawy różne.

19 kwietnia 2022
Godz.14:15

Posiedzenie Komisji Sala
Konferencyjna Nr 2   

DU-RM.0012.29.2022

Zespół ds. opiniowania
wniosków Kandydatów

do przyznania tytułu
Honorowego Obywatela
Miasta Czeladź oraz do

przyznania  Nagrody
Miasta Czeladź

   Wnioski o przyznanie tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Czeladź
1.Christophe Charles 
Wnioski o przyznanie Nagrody Miasta Czeladź. 
1. Pani Wiktoria R. 
2. Pan Krzysztof P. 
3. Pan Michał P. 
4. Pani Jowita P. 

21 kwietnia 2022 
Godz. 14.00

Posiedzenie Komisji Sala
Konferencyjna Nr 2

              

DU-RM.0012.26.2022

Komisja Rozwoju i
Polityki Przestrzennej

1. Ocena realizacji prowadzonej w mieście "Akcja
Zima„  za sezon 2021/2022 wraz z  oceną stanu
technicznego  nawierzchni  dróg  gminnych  i  po-

21 kwietnia 2022 r. 
Godz. 15.15 DU-RM.0012.25.2022



wiatowych i  przedstawienia szczegółowego pla-
nu  remontów  na  2022  rok  (w  tym  planowane
wspólne inwestycje drogowe z Powiatem Będziń-
skim). 
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
3. Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji Sala Sesyjna

    

Komisja Rewizyjna

Sporządzenie  protokołu  końcowego  
z przeprowadzonej kontroli-  Kontrola dotacji ce-
lowej  udzielonej  Niepublicznemu  Żłobkowi  
„Krasnalkowo”  w roku 2021  –  realizacja  zadań
ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

                25 kwietnia 2022 
Godz. 15.30

Posiedzenie Komisji Sala
Konferencyjna Nr 2   

DU-RM.0012.28.2022

Komisja Edukacji Kultury i
Sportu 

1. „Kopalnia Kultury" - analiza działalności i finan-
sowanie za 2021 rok, plany na przyszłość. 
2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 
3. Sprawy różne

25 kwietnia 2022 r. 
Godz. 16.00

Posiedzenie Komisji – Kopalnia
Kultury Czeladź, ul. Trznadla 1 

DU-RM.0012.30.2022

Komisja Finansowo –
Budżetowa 

1. Zaopiniowanie materiałów sesyjnych 
2. Realizacja budżetu Miasta za I kwartał 2022r. 
3. Analiza wpływów z opłaty za gospodarowanie 
odpadami i koszty systemu gospodarowania od-
padami w 2021 roku.
4. Sprawy bieżące. 

26 kwietnia 2022 
Godz. 14.15 

Posiedzenie Komisji Sala
Konferencyjna Nr 2   

             DU-RM.0012.31.2022

 Kierownik Obsługi Rady Miejskiej 

                           Joanna Kwarciana
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  PPrrzzeewwooddnniicczząąccaa 

RRaaddyy    MMiieejjsskkiieejj    ww    CCzzeellaaddzzii 
  

ul. Katowicka 45;  41-250 Czeladź   
tel. (032) 76- 37-933;  Fax:032/76-33-694,  

  e-mail: przewodniczacyrm@um.czeladz.pl 

_____________________________________________________________ 
 

Czeladź, dnia 11.04. 2022 r.  
 
 

         DU-RM.0012.25.2022 
 
 
 

Radny/a Rady Miejskiej w Czeladzi 
                                                                                                 –-------------------------  

 
 
 

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia  
Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

 
 

Zawiadamiam, że Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej 

zwołuje komisję na dzień 21 kwietnia  2022 r. na godzinę 15.15 

Obrady Komisji – sala sesyjna  

 
 

 

Porządek  posiedzenia:  

1. Ocena realizacji prowadzonej w mieście "Akcja Zima„ za sezon 2021/2022 wraz 

z oceną stanu technicznego nawierzchni dróg gminnych i powiatowych i 

przedstawienia szczegółowego planu remontów na 2022 rok (w tym planowane 

wspólne inwestycje drogowe z Powiatem Będzińskim). 

2. Opiniowanie materiałów sesyjnych. 

3. Sprawy bieżące. 

       

      

mailto:przewodniczacyrm@um.czeladz.pl


Informacja dla pracodawcy: 
Okazanie niniejszego zawiadomienia w zakładzie pracy jest wystarczającą podstawą 

do zwolnienia Radnego z zajęć służbowych na czas trwania posiedzenia (art. 25 ust. 

3 ustawy o samorządzie gminnym - Dz. U. z 2022 poz.559)  

Otrzymują @: 

1. P.Juszczyk 

2. I.Owczarz 

3. B.Wszołek 

4. J.Ptaś 

5. E.Fronczek 

6. Z.Bazańska 

7. M.Chojnacka 

8. W.Maćkowski 

 













Projekt 
 
z dnia  19 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

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

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako  część działki nr 97 arkusz mapy 
21,  w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 5-ciu miesięcy, 
nieruchomości stanowiącej część działki nr 97 arkusz mapy nr 21, o powierzchni 100 m2, położonej przy ul. 
Rynek w Czeladzi, na cele: pod ogródek letni, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 99DCABB2-958F-497C-AFFA-1CD01371E845. Projekt Strona 1



 
UZASADNIENIE 

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywana będzie jako teren pod ogródek 
letni. 
Wnioskodawca dzierżawił w ubiegłym roku w okresie wiosenno - letnim przedmiotowy teren pod ogródek i 
wywiązywał się z postanowień zawartej umowy tj. utrzymywał teren w należytym porządku, zachowywał 
estetykę na przedmiotowym terenie, nie stwarzał uciążliwości dla najbliższego otoczenia. 
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub gdy 
po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest 
ta sama nieruchomość (art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 
W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  
okres 5-ciu miesięcy, na rzecz Wnioskodawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr 97 arkusz mapy 
nr 21, o powierzchni 100 m2, położonej przy ul. Rynek w Czeladzi, na cele: pod ogródek letni. 
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Projekt 
 
z dnia  19 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

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

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 54/13, część 
działki nr 54/15 oraz działkę nr 55/22  arkusz mapy 13,  część działki nr 70/47 arkusz mapy 57, część 

działki nr 117 arkusz mapy nr 41, część działki nr 67/66 arkusz mapy nr 12, część działki nr 121/1 arkusz 
mapy nr 55, w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 10-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 54/13 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 82 m2, położonej przy ul. Ogrodowej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 54/15 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 189 m2, położonej przy ul. Ogrodowej 
w Czeladzi, na cele: ogródek, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej 
po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. działkę nr 55/22 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 189 m2, położonej przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na 
cele: ogródek, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie 
zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

4. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 225 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 255 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 117 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 23 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 67/66 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po 
umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

8. część działki nr 121/1 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 78 m2, położonej przy ul. Robotniczej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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UZASADNIENIE 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność dzierżawców tj. jako tereny zielone i 
ogródki (pkt 1 – 5 i 8) oraz jako tereny pod garażem (pkt 6-7). 
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest 
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 10-ciu lat, na rzecz 
dotychczasowych dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 
 
1.  część działki nr 54/13 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 82 m2, położonej przy ul. Ogrodowej w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone, 

 
 

2. część działki nr 54/15 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 189 m2, położonej przy ul. Ogrodowej w 
Czeladzi, na cele: ogródek, 
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3. działkę nr 55/22 arkusz mapy nr 13, o powierzchni 189 m2, położonej przy ul. Ogrodowej w Czeladzi, na 
cele: ogródek, 

 
4. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 225 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej w 

Czeladzi, na cele: tereny zielone 
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5. część działki nr 70/47 arkusz mapy nr 57, o powierzchni 255 m2, położonej przy ul. Zamiejskiej w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone, 

 

6. część działki nr 117 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 23 m2, położonej przy ul. 21 Listopada w Czeladzi, 
na cele: pod garaż, 
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7. część działki nr 67/66 arkusz mapy nr 12, o powierzchni 16 m2, położonej przy ul. Tuwima w Czeladzi, 
na cele: pod garaż 

 

8. część działki nr 121/1 arkusz mapy nr 55, o powierzchni 78 m2, położonej przy ul. Robotniczej w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone 
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Projekt 
 
z dnia  19 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

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

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 32/14  arkusz 
mapy 41,  część działki nr 117 arkusz mapy nr 41, część działki nr 8/10 arkusz mapy nr 58, część działki 
nr 39/2 arkusz mapy nr 48, część działki nr 28/62 arkusz mapy nr 47, część działki nr 24/1 arkusz mapy 

nr 43, część działki nr 4 arkusz mapy nr 38, w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz 
dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 5-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 130 m2, położonej przy ul. Powstańców 
Śląskich w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 183 m2, położonej przy ul. Powstańców 
Śląskich w Czeladzi, na cele: ogródek, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

3. część działki nr 117 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 144 m2, położonej przy ul. 21 Listopada 
w Czeladzi, na cele: ogródek (80m2), pod dwa garaże (64m2), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta 
sama nieruchomość. 

4. część działki nr 8/10 arkusz mapy nr 58, o powierzchni 430 m2, położonej przy ul. Prusa w Czeladzi, na 
cele: tereny przy „domku fińskim”, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

5. część działki nr 39/2 arkusz mapy nr 48, o powierzchni 326 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

6. część działki nr 28/62 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 160 m2, położonej przy ul. Francuskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

7. część działki nr 24/1 arkusz mapy nr 43, o powierzchni 560 m2, położonej przy ul. Piastowskiej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 
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8. część działki nr 4 arkusz mapy nr 38 o powierzchni 900 m2, położonej w pobliżu ul. Szyb Jana 
w Czeladzi, na cele: pod pasiekę pszczelą, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej 
umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność dzierżawców tj. jako tereny zielone, 
ogródki, pod garaże, pod pasiekę pszczelą i jako tereny przy „domku fińskim”. 
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest 
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 5-ciu lat, na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 
 
1.  część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 130 m2, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, 

 
 

2. część działki nr 32/14 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 183 m2, położonej przy ul. Powstańców Śląskich 
w Czeladzi, na cele: ogródek, 
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3. część działki nr 117 arkusz mapy nr 41, o powierzchni 144 m2, położonej przy ul. 21 Listopada w 
Czeladzi, na cele: ogródek (80m2), pod dwa garaże (64m2), 

 
4. część działki nr 8/10 arkusz mapy nr 58, o powierzchni 430 m2, położonej przy ul. Prusa w Czeladzi, na 
cele: tereny przy „domku fińskim”, 
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5. część działki nr 39/2 arkusz mapy nr 48, o powierzchni 326 m2, położonej przy ul. Nowopogońskiej w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone, 

 
 

6. część działki nr 28/62 arkusz mapy nr 47, o powierzchni 160 m2, położonej przy ul. Francuskiej w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone, 
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7. część działki nr 24/1 arkusz mapy nr 43, o powierzchni 560 m2, położonej przy ul. Piastowskiej w 
Czeladzi, na cele: tereny zielone, 

 
8. część działki nr 4 arkusz mapy nr 38 o powierzchni 900 m2, położonej w pobliżu ul. Szyb Jana w 
Czeladzi, na cele: pod pasiekę pszczelą. 
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Projekt 
 
z dnia  19 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

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

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonej jako  część działki nr 91/4 arkusz 
mapy 15,  w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej,  na rzecz dotychczasowego  dzierżawcy. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 1 roku, nieruchomości 
stanowiącej część działki nr 91/4 arkusz mapy nr 15, o powierzchni 738 m2, położonej przy ul. Rolniczej 
w Czeladzi, na cele: tereny zielone, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy 
zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony,  której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywana jest na poprawienie warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. jako teren zielony. 
 
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowego terenu; ponadto umowy dzierżawy zawierają 
zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, bądź 
rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 
W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  
okres 1 roku, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, nieruchomości stanowiącej część działki nr 91/4 
arkusz mapy nr 15, o powierzchni 738 m2, położonej przy ul. Rolniczej w Czeladzi, na cele: tereny zielone. 
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Projekt 
 
z dnia  19 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

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

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości oznaczonych jako część działki nr 104/19 arkusz 
mapy 4, część działki nr 56/17 arkusz mapy 4,  w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej, na rzecz 

dotychczasowych  dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 5-ciu lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 104/19 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 100 m2,  położonej przy ul. Szpitalnej        
w Czeladzi, na cele: magazynowe (25m2), pod garaż (25m2) droga dojazdowa (50m2), na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 56/17 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 34 m2,  położonej przy ul. Szpitalnej                   
w Czeladzi, na cele: pod garaż (16m2), droga dojazdowa (18m2), na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, na 
podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama 
nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na cele: magazynowe, pod 
garaż, drogi dojazdowe. 
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest 
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 5-ciu lat, na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 
 
1. część działki nr 104/19 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 100 m2,  położonej przy ul. Szpitalnej w 
Czeladzi, na cele: magazynowe, pod garaż, droga dojazdowa. 

 
 

2. część działki nr 56/17 arkusz mapy nr 4, o powierzchni 34 m2,  położonej przy ul. Szpitalnej w Czeladzi, 

na cele: pod garaż, droga dojazdowa 
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Projekt 
 
z dnia  19 kwietnia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

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

w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę terenu oznaczonego jako część działki        nr 
124 arkusz mapy nr 50,  w dzierżawę w drodze  bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowych  

dzierżawców. 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym       (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) oraz art. 13 ust. 1 i art.37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zmianami) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na okres 3- lat, nieruchomości 
stanowiących: 

1. część działki nr 124 arkusz mapy nr 50, o powierzchni 7,68 m2,  położonej przy trasie DK-94          
w Czeladzi, na cele: posadowienie jednostronnej tablicy reklamowej na dwóch stopach betonowych, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

2. część działki nr 124 arkusz mapy nr 50, o powierzchni 15,75 m2,  położonej przy trasie DK-94          
w Czeladzi, na cele: posadowienie jednostronnej tablicy reklamowej na trzech stopach betonowych, na rzecz 
dotychczasowego dzierżawcy, na podstawie kolejnej umowy zawieranej po umowie zawartej na czas 
oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Czeladź. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 
Nieruchomości będące przedmiotem niniejszej uchwały wykorzystywane są na cele: posadowienia 
jednostronnych tablic reklamowych. 
Gmina nie planuje innego zagospodarowania przedmiotowych terenów; ponadto umowy dzierżawy 
zawierają zapisy umożliwiające ich wcześniejsze rozwiązanie tj. za porozumieniem stron w każdym czasie, 
bądź rozwiązanie z miesięcznym terminem wypowiedzenia np. w przypadku  przeznaczenia przedmiotu 
dzierżawy do sprzedaży, realizacji na przedmiotowym terenie celu publicznego bądź w przypadku 
przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele związane z wykonywaniem zadań własnych Gminy. 
Do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, 
przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (art. 18 
ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym). 
W związku z powyższym oraz z uwagi na zbliżający się termin zakończenia umów dzierżawy, zasadne jest 
podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na oddanie w dzierżawę, na  okres 3- lat, na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców, nieruchomości stanowiących: 
 
1. część działki nr 124 arkusz mapy nr 50, o powierzchni  7,68 m2,  położonej przy trasie DK -94 w 
Czeladzi, na cele: posadowienia jednostronnej tablicy reklamowej na dwóch stopach betonowych, 

 

 
 

2. część działki nr 124 arkusz mapy nr 50, o powierzchni  15,75 m2,  położonej przy trasie DK -94 w 
Czeladzi, na cele: posadowienia jednostronnej tablicy reklamowej na trzech stopach betonowych, 
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