
Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat 

z tytułu 

dzierżawy

Miejsce 

położenia 

nieruchomości/ 

obręb,arkusz

Księga Wieczysta

Numer 

ewidencyjny 

działki

Powierzchnia 

działki [ha]

Powierzchnia 

do 

wydzierżawieni

a / użyczenia 

[m
2
]

Przeznaczenie w studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego lub MPZP 

Wysokość 

czynszu brutto 

na rok

1.
Murowana Goślina                         

ark.7
PO1P/00225676/6 462/1                 0,6284

340              

(część działki 

oznaczona "8" 

na załączniku 

graficznym do 

wykazu)

Nieruchomość 

położona przy 

ulicy Jodłowej w 

Murowanej 

Goślinie, 

użytkowna przez 

dzierżawców 

ogóródków 

warzynych.

MN1 - teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz zabudowy zagrodowej                                           

z dopuszczeniem usług; 

zagospodarowana w formie 

sezonowych nasadzeń i 

drzewek owocowych.

grunt pod 

ogródki 

warzywne                    

Bezprzetargowo na 

rzecz wnioskodawcy 

lub w drodze 

przetargu, gdy o 

zawarcie umowy 

ubiega się więcej 

aniżeli jedna osoba;

umowa na czas 

nieoznaczony/ 

umowa od 

01.04.2018 r.

119,00

 do 30.04.2018r., pozostałe lata 

do 31.03 każdego roku/stawka 

czynszu zgodnie z 

Zarządzeniem BMiG MG nr 

192/2015 z dnia 20.10.2015 r. 

oraz zmianami do zarządzenia/ 

aktualizacja opłaty po zmianie 

zarządznia

2.
Murowana Goślina  

ark.9
PO1P/00300135/3 1002 0,0288 1

Pas zieleni, 

nieruchomość 

położona na 

skrzyżowaniu 

ulicy 

Raduszyńskiej i 

Mściszewskiej.

Studium - US - usługi sportu, 

droga, istnejąca linia 

energetyczna 110, tereny 

wzdłuż elementów sieci 

infrastruktury technicznej, na 

których istnieje ograniczenie w 

użytkowaniu.                               

umieszczenie 

tablicy 

informacyjnej

Umowa użyczenia;

umowa od 

22.03.2018 zawarta 

na okres 8 lat

nie dotyczy nie dotyczy

Zdjęto dnia……………………………

   Murowana Goślina, dnia 28.02.2018 r.

Wywieszono dnia…………………..

GN.6845.2.2018

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) art. 13, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę/użyczenie - z zasobu 

nieruchomości Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

Termin wnoszenia opłat/ 

zasady aktualizacji opłat
Nr sprawy/ UWAGI

Wykaz nr 3/2018 nieruchomości

 przeznaczonej do oddania w dzierżawę/użyczenie

GN.6850.1.2018

Lp.

Powierzchnia nieruchomości

Opis 

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz 

ewidencji gruntów i budynków

Forma oddania w 

dzierżawę/ 

użyczenie i okres 

Sposób 

wykorzystania 

przez 

dzierżawcę/ 

użyczającego


