
Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat 

z tytułu najmu/ 

dzierżawy

Miejsce 

położenia 

nieruchomości/ 

obręb,arkusz

Księga Wieczysta

Numer 

ewidencyjny 

działki

Powierzchnia 

działki [ha]

Powierzchnia 

do wynajęcia/ 

wydzierżawie 

nia [m
2
]

Przeznaczenie w studium 

uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego lub MPZP 

Wysokość 

czynszu brutto 

na rok

1.
Mściszewo                         

ark.1
PO1P/00249251/5 79/4 0,1900 72,54

Działka 

zabudowana 

budynkiem 

"Świetlica 

wiejska z 

garażem OSP"

U - usługa, ekosystemy dolin 

rzecznych rynien jeziornych i 

dolinowe korytarze ekologiczne

Prowadzenie 

punktu 

przedszkolnego

Umowa najmu;  

okres 01.09.2018 - 

czas nieoznaczony

1020,16 zł

Do ostatniego dnia każdego 

miesiąca/ stawki czynszu 

zgodnie z Zarządzeniem BMiG 

MG nr 216/2012 z dnia 

21.02.2012 r. aktualizacja opłaty 

po zmianie zarządznia

2.
Murowana Goślina           

ark.20
PO1P/00224675/2

1267/34 

1267/35 

1267/36 

1267/37

0,0011          

0,0011              

0,0014            

0,0014 

50

Nieruchomość 

niezabudowana 

zagospodarowa

na zielenią.

Studium - MN1 - teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zabudowy 

zagrodowej z dopuszczeniem 

usług.                               

Maska 

budowlana.

Umowa dzierżawy;  

okres 10.08.2018 - 

czas nieoznaczony

95,25 zł

Do 15.09 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

3.
Mściszewo        

ark.1
PO1P/00219582/5 115

2,7511        

(2,4052 ha -  

RV,                   

0,3459 ha - N)

27511
Grunty orne, 

nieużytki.

Studium - US - teren usług 

sportu i rekreacji, nieużytki, 

użytki rolne klas V-VI.                               

Cele rolnicze.
Umowa dzierżawy;  

okres 01.09.2018 - 

czas nieoznaczony

288,62 zł

Do 15.09 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

 przeznaczonej do oddania w najem/dzierżawę

GN.6845.76.2011

GN.6845.10.2018

Lp.

Powierzchnia nieruchomości

Opis 

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz 

ewidencji gruntów i budynków

Forma oddania w 

najem/ dzierżawę  i 

okres 

Sposób 

wykorzystania 

przez najemcę/ 

dzierżawcę

GN.6845.11.2018

Wykaz nr 6/2018 nieruchomości

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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/dzierżawę - z zasobu nieruchomości 

Miasta i Gminy Murowana Goślina. 

Termin wnoszenia opłat/ 

zasady aktualizacji opłat
Nr sprawy/ UWAGI



4.

Przebędowo / 

Trojanowo                    

ark.3

PO1P/00244990/2 101/3 0,1703 5

Nieruchomość 

położona w 

Przebędowie, 

teren zieleni.

Studium - MN1 - teren 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz zabudowy 

zagrodowej                                           

z dopuszczeniem usług

umieszczenie 

tablicy 

informacyjnej

Umowa dzierżawy;

okres 10.08.2018 - 

czes nieoznaczony

1795,80

Do 15.09 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

GN.6845.12.2018

Zdjęto dnia……………………………

   Murowana Goślina, dnia 17.07.2018 r.

Wywieszono dnia…………………..


