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Informacja o wyniku pierwszego publicznego nieograniczonego przetargu pisemnego  

na dzierżawę pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  

w Łaziskach Górnych.  

 
W dniu 2 listopada 2020 roku komisja przetargowa powołana Zarządzeniem Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łaziskach Górnych nr MOSiR.0110.24.2020 z dnia 

01 września 2020 roku przeprowadziła pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na 

dzierżawę pomieszczenia o pow. 35,53 m2 zlokalizowanego w Hali Widowiskowo-Sportowej 

położonej w Łaziskach Górnych przy ul. Ogrodowej 50, z przeznaczeniem na działalność 

usługową w zakresie masażu, rehabilitacji, korzystania z sauny. 

Przedmiotowe pomieszczenie znajduje się w wolnostojącym budynku hali widowiskowo-

sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, obręb Łaziska Górne, karta mapy 3, przy 

ulicy Ogrodowej 50. Budynek MOSiR położony jest na terenie nieruchomości gruntowych 

oznaczonych numerami 1301/5, 1064/5, 1294/22, 1561/22 o łącznej powierzchni 26 392 m2. 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Łaziska Górne i znajdują się w trwałym zarządzie 

MOSiR. Księga wieczysta dla przedmiotowej nieruchomości oznaczona jest numerem 

KA1M/00074140/6 i jest prowadzona przez Sąd Rejonowy w Mikołowie. Opis użytku: B, Bi, 

R, Ł – według ewidencji gruntów. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego w granicach administracyjnych Miasta Łaziska Górne nr VI/63/19 Rady 

Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 26 marca 2019 r. (Dz.U.2019.2481), przedmiotowy 

grunt położony jest na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem A27U, co oznacza 

teren zabudowy usługowej. 

Powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do wydzierżawienia znajdującego się w 

przedmiotowym budynku na terenie wyżej opisanej nieruchomości wynosi 35,53 m2. Wyżej 

wymienione pomieszczenie jest przeznaczone na działalność usługową w zakresie masażu, 

rehabilitacji, korzystania z sauny. 

Wywoławcza stawka czynszu za dzierżawę pomieszczeń wynosiła 15,00 zł netto za m2 

miesięcznie. 

W postępowaniu przetargowym złożono jedną prawidłowo sporządzoną ofertę.  
  

 



Komisja przetargowa informuje, że wybrano ofertę złożoną przez: 

Ilona Mizera Dutkiewicz 
ul. Świerkowa 18E 
43-190 Mikołów 
 
z zaoferowaną kwotą czynszu dzierżawnego w wysokości 15,50 zł netto (19,07 zł brutto) 
miesięcznie za 1 m2. 
 
Ogłoszenie wywieszono na okres od 02 listopada 2020 do 15 listopada 2020 roku. 
 
 
       Przewodniczący komisji przetargowej 


