
  Załącznik nr 1                                                                     

do Zarządzenia nr 48/2020 Burmistrza Miasta                       

                                                                                       Gostynina z dnia 15 maja 2020 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 2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 

1, art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 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 

Pow. 

 

Księga wieczysta Przeznaczenie Okres dzierżawy Wysokość czynszu 

i terminy 

płatności 

1. Część działki nr 3140 

położonej w Gostyninie przy 

ul. Rynek. Działka oznaczona 

w ewidencji gruntów 

symbolem B –teren 

zabudowy mieszkalnej. 

12 m.kw. PL1G/00006496/1 

Sąd Rejonowy w 

Gostyninie 

Pod ustawienie 

pawilonu 

handlowego 

wolnostojącego o 

charakterze 

sprzedażowym 

artykułów 

spożywczych 

3 lata Miesięczny czynsz 

dzierżawny w 

wysokości 228,00 

zł + obowiązujący 

podatek VAT 

płatny do 15 dnia 

każdego miesiąca. 

2. Część działki gruntu 

oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 2646/4  

położonej w Gostyninie przy 

ul. Rynek.  Działka 

oznaczona w ewidencji 

gruntów symbolem dr –drogi. 

28,80 m. kw. PL1G/00032189/7 

Sąd Rejonowy w 

Gostyninie 

Pod ogródek letni 3 lata - Miesięczny 

czynsz dzierżawny 

w wysokości 

547,20 zł + 

obowiązujący 

podatek VAT 

płatny do 15 dnia 

każdego miesiąca  

w okresie letnim 

od dnia 10 

kwietnia do dnia 

30 września, 



 

- 100 zł brutto za 

pozostały okres 

płatny do 15 dnia 

każdego miesiąca. 

3. Część działki gruntu 

oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 2646/4  

położonej w Gostyninie przy 

ul. Rynek.  Działka 

oznaczona w ewidencji 

gruntów symbolem dr –drogi. 

39,60 m. kw. PL1G/00032189/7 

Sąd Rejonowy w 

Gostyninie 

Pod ogródek letni 3 lata - Miesięczny 

czynsz dzierżawny 

w wysokości 

752,40 zł + 

obowiązujący 

podatek VAT 

płatny do 15 dnia 

każdego miesiąca  

w okresie letnim 

od dnia 1 kwietnia 

do dnia 30 

września, 

 

- 100 zł brutto za 

pozostały okres 

płatny do 15 dnia 

każdego miesiąca. 

 

 

Gostynin, dnia 15 maja 2020 r. 

 

 

           Burmistrz Miasta Gostynin                    

           mgr Paweł Witold Kalinowski      
 


