
                                                                                                                                                              Załącznik nr 1
                                                                                                                                                                                                    do Zarządzenia nr 8/2013 Burmistrza Miasta
                                                                                                                                                                                                    Gostynina z dnia 04 lutego 2013 r.

                                                                                             
                                                                                              Wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w 
związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r.,  Nr 102, poz. 651 ze zm.) Burmistrz  
Miasta Gostynina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia z gminnego zasobu 
nieruchomości:

Lp. Nr działki  
lokalizacja

Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy  Wysokość czynszu i terminy 
płatności

1.

2.

3.

część działki ozn. Nr 
ewid. 1551/5
 ul. Łąkowa 

część działki ozn. nr 
ewid. 2013/85 

ul.Płocka

część działki ozn. nr 
ewid.  3140
ul. Rynek 

220 m. kw.

36  m. kw.

10 m. kw. 

KW  5743

PL1G00005775/4  

KW   6496

Uprawa warzyw

Sklep z 
częściami 

samochodowymi

Ustawienie 
kiosku 

handlowego

Na okres 3 lat

Na okres 3 lat

Na okres 3 lat

Roczny  czynsz  dzierżawny  w 
wysokości  74,13  złotych  płatny  w 
terminie do 31 marca każdego roku.

Miesięczny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości  111,09 złotych  + 
obowiązujący podatek VAT, płatny do 
15  dnia  każdego  miesiąca  za  dany 
miesiąc.

Miesięczny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości  170,00 złotych  + 
obowiązujący podatek VAT, płatny do 
15  dnia  każdego  miesiąca  za  dany 
miesiąc.



Lp. Nr działki  
lokalizacja

Powierzchnia KW Przeznaczenie Okres dzierżawy  Wysokość czynszu i terminy 
płatności

4.

5.

6.

2278
ul. Spokojna

2277
ul. Spokojna

część działki ozn. nr 
ewid. 2183
ul. Juliusza 

Słowackiego 

97 m. kw.

74 m. kw.

100 m. kw.

KW  6438

KW 6438

KW  17638

uprawa warzyw

uprawa warzyw

zieleń 
przydomowa

Na okres 3 lat

Na okres 3 lat

Na okres 3 lat

Miesięczny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości 10,00 złotych, płatny do 15 
dnia  każdego  miesiąca  za  dany 
miesiąc.

Miesięczny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości 10,00 złotych, płatny do 15 
dnia  każdego  miesiąca  za  dany 
miesiąc.

Kwartalny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości 36,60 złotych, płatny do 15 
dnia pierwszego miesiąca w kwartale 
za dany kwartał.

              
                        

Gostynin, dnia 04 lutego 2013 r.  

   Z up. Burmistrza 
                                                                                                                                                                              mgr inż. Jadwiga Kaczor
                                                                                                                                                                                 Zastępca  Burmistrza


