
Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 104/2013 
          Burmistrza Miasta Gostynina 
          z dnia 10 października 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 2013 r., poz. 594 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 ewid.  działki, 
opis i  lokalizacja

Powierzchnia Księga Wieczysta Przeznaczenie Okres 
dzierżawy

 Wysokość czynszu i terminy płatności

1.

2.

3.

 2011
oznaczenie wg 

ewidencji gruntów 
R-R IV b

- grunty orne   
ul. Spacerowa

część  dz. nr  435
oznaczenie wg 

ewidencji gruntów 
R-R IV b, R-V
- grunty orne 
ul.Kowalska

część dz. nr 2668/65
ozn. wg ewidencji 

Bp - ter. zurb. 
ul. Termalna

 

1 269 m. kw.

1 245  m. kw.

16 m. kw. 

KW  6438

KW 6604  

PL1G/00017810/9

Parkowanie pojazdów w 
związku z prowadzoną 
działalnością 
gospodarczą 

Składowanie materiałów 
niezbednych do 

prowadzenia 
działalności 
gospodarczej

Pod tymczasowy garaż

 3 lata

 
3 lata

 3 lata

Miesięczny  czynsz  dzierżawny  w 
wysokości 507,60 złotych + VAT płatny 
w  terminie  do  15  dnia   każdego 
miesiąca za dany miesiąc

Miesięczny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości  1245,00 złotych +  podatek 
VAT,  płatny  do  15  dnia  każdego 
miesiąca za dany miesiąc.

Miesięczny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości   złotych  42,36 złotych + 
obowiązujący podatek  VAT,  płatny do 
15  dnia  każdego  miesiąca  za  dany 
miesiąc.



Lp. Nr ewid.  działki, 
opis i  lokalizacja

Powierzchnia Księga Wieczysta Przeznaczenie Okres 
dzierżawy

 Wysokość czynszu i terminy płatności

4.

5.

6.

7. 

3245/9
zabudowana garażem 

nr 23
ul. Ozdowskiego

3247/7
zabudowana garażem 

nr 27
ul. Ozdowskiego

3247/8
zabudowana garażem 

nr 28
ul. Ozdowskiego

część dz. nr  2183
ozn. wg ewidencji Bz 
- ter. rekreac. wypocz. 

ul. Juliusza 
Słowackiego 

30  m. kw.

30  m. kw.

30 m. kw.

70 m. kw.

PL1G/00020047/3

PL1G/00020047/3

PL1G/00020047/3

KW 17638

Garażowanie samochodu

Garażowanie samochodu

Garażowanie samochodu

Zieleń przydomowa

3 lata

3 lata

 3 lata

3 lata

Miesięczny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości  142,11 złotych  +  VAT, 
płatny do 15 dnia każdego miesiąca za 
dany miesiąc.

Miesięczny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości 142,11 złotych + VAT płatny 
do 15 dnia  każdego miesiąca za dany 
miesiąc.

Miesięczny  czynsz  dzierżawny   w 
wysokości  142,11 złotych  +  podatek 
VAT  płatny  do  15  dnia  każdego 
miesiąca za dany miesiąc.

Kwartalny  czynsz  dzierżawny  w 
wysokości  31,50  złotych  +  podatek 
VAT,  płatny  do  15  dnia  pierwszego 
miesiąca w kwartale za dany kwartał.

Gostynin, dnia 10 października 2013 r.               

Burmistrz Miasta Gostynina
Włodzimierz Śniecikowski


