
   Załącznik                                                                         
    do Zarządzenia nr 151/2022 Burmistrza Miasta             

                                                                                            Gostynina z dnia 07 grudnia 2022 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 (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 599 ze zm.), art. 13
ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 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
w m. kw.

Księga wieczysta Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu
i terminy płatności

1. Część  działki  nr  2011 o
powierzchni 669 m. kw., położonej
w  Gostyninie  przy  ul.  Bema.
Działka  oznaczona  w  ewidencji
gruntów  symbolem  B  –   teren
zabudowy mieszkalnej.

669 m.kw. PL1G/00006438/7
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Parkowanie
pojazdów w
związku z

prowadzoną
działalnością
gospodarczą

3 lata Miesięczny  czynsz
dzierżawny  w
wysokości  535,20
zł + obowiązujący
podatek  VAT
płatny  do  15  dnia
każdego miesiąca.

2. Część  działki  nr  2005/5 o
powierzchni 850 m. kw., położonej
w  Gostyninie  przy  ul.  Bema.
Działka  oznaczona  w  ewidencji
gruntów symbolem RIVb – grunty
orne.

850 m. kw. PL1G/00035221/5
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Parkowanie
pojazdów w
związku z

prowadzoną
działalnością
gospodarczą

3 lata Miesięczny  czynsz
dzierżawny  w
wysokości   680,00
zł  + obowiązujący
podatek  VAT
płatny  do  15  dnia
każdego miesiąca.

3. Część  działki  nr  2011 o
powierzchni 600 m. kw., położonej
w  Gostyninie  przy  ul.  Bema.
Działka  oznaczona  w  ewidencji
gruntów  symbolem  B  –   teren
zabudowy mieszkalnej.

600 m.kw. PL1G/00006438/7
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Parkowanie
pojazdów w
związku z

prowadzoną
działalnością
gospodarczą

3 lata Miesięczny  czynsz
dzierżawny  w
wysokości  480,00
zł + obowiązujący
podatek  VAT
płatny  do  15  dnia
każdego miesiąca.



4. Część  działki  nr  2005/5 o
powierzchni 985 m. kw., położonej
w  Gostyninie  przy  ul.  Bema.
Działka  oznaczona  w  ewidencji
gruntów symbolem RIVb – grunty
orne.

985 m. kw. PL1G/00035221/5
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Parkowanie
pojazdów w
związku z

prowadzoną
działalnością
gospodarczą

3 lata Miesięczny  czynsz
dzierżawny  w
wysokości   788,00
zł  + obowiązujący
podatek  VAT
płatny  do  15  dnia
każdego miesiąca.

5. Część  działki  nr  2668/65 o
powierzchni 16 m. kw.,  położonej
w  Gostyninie  przy  ul.  Termalnej.
Działka  oznaczona  w  ewidencji
gruntów  symbolem  Bi  –  inne
tereny zabudowane.

16 m. kw. PL1G/00049252/2
Sąd Rejonowy w

Gostyninie

Pod tymczasowy
garaż blaszany

3 lata Miesięczny  czynsz
dzierżawny  w
wysokości 100,00
zł + obowiązujący
podatek  VAT
płatny  do  15  dnia
każdego miesiąca.

Gostynin, dnia 07 grudnia 2022 r.


