
 Załącznik nr 1                                                                                    
 do Zarządzenia nr 92/2021 Burmistrza Miasta                                  

                                                                                    Gostynina z dnia 17 sierpnia 2021 roku                                             

Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Burmistrz Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym z gminnego zasobu nieruchomości:

Lp
.

Nr działki,
 lokalizacja i opis

Powierzchnia Księga wieczysta Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu i
terminy płatności

1. Nieruchomość składająca się z działek oznaczonych

numerami ewidencyjnymi  2516 i 2517/6,  położona

w Gostyninie przy  ul. Zamkowej stanowiąca plac i

budynek dworca autobusowego.

5982 
m. kw.

PL1G/00012213/9
PL1G/00005742/4
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Działalność statutowa,
w szczególności na

potrzeby dworca
autobusowego i obsługą

ruchu pasażerskiego

3 lata Miesięczny  czynsz
dzierżawny  w
wysokości 1 500,00 zł +
obowiązujący  podatek
VAT płatny do 15 dnia
każdego miesiąca.

2. Część  działki  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym

2668/65, położona w Gostyninie przy ul. Termalnej.

Oznaczona  w  ewidencji  gruntów  symbolem:  Bi  –

inne tereny zabudowane.

10 m. kw. PL1G/00017810/9
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Garaż tymczasowy 3 lata Miesięczny  czynsz
dzierżawny  w
wysokości
30,00  zł +
obowiązujący  podatek
VAT płatny do 15 dnia
każdego miesiąca.

3. Część  działki  oznaczonej  numerem  ewidencyjnym

1020/3, położona w Gostyninie przy ul. Zamkowej.

Oznaczona w ewidencji gruntów symbolami: R– inne

grunty rolne, Ł -łąki, P – pastwiska, L – grunty leśne

oraz N – nieużytki.

1 m. kw. PL1G/00011265/1
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Ustawienie relklamy 3 lata Roczny0  czynsz
dzierżawny  w
wysokości
53,79  zł +
obowiązujący  podatek
VAT płatny do 15 dnia
każdego miesiąca.

Gostynin, dnia 17 sierpnia 2021 r.     

           
                                                                                                                                           


