
Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat 

z tytułu najmu

Miejsce 

położenia 

nieruchomości/ 

obręb,arkusz

Księga Wieczysta

Numer 

ewidencyjny 

działki

Powierzchnia 

działki [ha]

Powierzchnia 

do wynajęcia/ 

użyczenia [m
2
]

Przeznaczenie w studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego lub MPZP 

Wysokość 

czynszu brutto 

na rok

1. Łopuchowo    ark.1
PO1P/00212123/1 

PO1P/00212043/6

10/7              

10/9

0,5831     

0,4255

 przedszkole                      

pow. dydakt. 

110,64          

pow. pozost. 

69,30         

szkoła                

pow. dydakt. 

335,24          

pow. pozost. 

324,83     

Nieruchomości 

zabudowane 

budynkami 

oświaty.

Plan  - dz.10/7 - część działki 

Uo - usługi oświaty, część 

działki  33MN - teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, dz. 10/9 - Uo - 

usługi oświaty.                               

Prowadzenie 

przedszkola i 

szkoły publicznej  

w Łopuchowie.

Umowa najmu;

umowa od 

01.06.2018 zawarta 

na czas 

nieoznaczony.

194 163,72 zł

Czynsz płatny miesiącznie - do 

ostatniego dnia miesiąca / 

zmiana stawki zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy 

Murowana Goślina  

2.
Długa Goślina    

ark.3
PO1P/00136497/6 348/5 0,1738

część budynku 

o powierzchni 

171,50   

Nieruchomość 

zabudowana 

budynkiem OSP.

Studium - U - teren usług, 

usług publicznych - urząd 

gminy, policja, szpital.                               

Prowadzenie 

zajęć 

sportowych.

Umowa użyczenia;

umowa od 

22.05.2018 do 

31.05.2025

nie dotyczy nie dotyczy

Wykaz nr 5/2018 nieruchomości

Zdjęto dnia……………………………

   Murowana Goślina, dnia 30.04.2018 r.

Wywieszono dnia…………………..

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 najem/użyczenie - z zasobu 

nieruchomości Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

Termin wnoszenia opłat/ 

zasady aktualizacji opłat
Nr sprawy/ UWAGI

 przeznaczonej do oddania w najem/użyczenie

GN.6845.4.2018

GN.6850.6.2018

Lp.

Powierzchnia nieruchomości

Opis 

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz 

ewidencji gruntów i budynków

Forma oddania w 

najem i okres 

Sposób 

wykorzystania 

przez najemcę


