
Wykaz nr 3/2021

Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania

Wysokość 

opłat z tytułu 

dzierżawy

Miejsce 

położenia 

nieruchomości/ 

obręb,arkusz

Księga Wieczysta

Numer 

ewidencyj

ny działki

Powierzch

nia działki 

[ha]

Powierzchnia  

do użyczenia/ 

dzierżawy [m
2
]

Przeznaczenie w 

studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego lub 

MPZP 

Wysokość 

czynszu 

brutto na 

rok

1.

Łopuchowo/ 

Łopuchowo                        

ark.2

PO1P/00287242/7 85/3 1,2331

budynek o 

powierzchni 

użytkowej           

63 m
2

nieruchomość      

zabudowana 

budynkiem stacji 

kolejowej oraz 

budynkiem 

garażu

studium - U - tereny usług

z przeznaczeniem na 

prowadzenie 

działalności 

statutowej 

stowarzyszenia OSP

nie dotyczy

umowa 

użyczenia na 

czas 

nieoznaczony 

2.

Rakownia/ 

Rakownia                        

ark.1

PO1P/00188090/2 34/21 0,0436

budynek o 

powierzchni 

użytkowej 

126,48 m
2

nieruchomość      

zabudowana 

budynkiem 

garażu straży 

pożarnej

studium - U - tereny usług

z przeznaczeniem na 

prowadzenie 

działalności 

statutowej 

stowarzyszenia OSP

nie dotyczy

umowa 

użyczenia na 

czas 

nieoznaczony 

3.

Murowana 

Goślina/ 

Murowana 

Goślina                     

ark.9

PO1P/00104155/4 669 0,2395 1,79 m
2

nieruchomość      

zabudowana 

budynkiem 

ośrodka zdrowia

studium - U - tereny usług

z przeznaczeniem 

pod umieszczenie 

rekalmy - tablicy 

informacyjnej

642,90 zł

umowa 

dzierżawy na 

czas 

nieoznaczony 

4.

Długa Goślina/ 

Długa Goślina                     

ark.2

PO1P/00102367/9
168/3   

168/4

0,0175 

0,3033

0,3208               

(RIVb - 0,1304 

RIIIa - 0,1108 

RIIIb - 0,0796)

grunty orne

studium - MN1 - tereny 

zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 

zabudowy zagrodowej z 

dopuszczeniem usług

grunty orne do 

rolniczego 

wykorzystania

99,24 zł

umowa 

dzierżawy na 

czas 

nieoznaczony 

Burmistrz                                                              

Dariusz Urbański                                                        
(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym)

Wykaz nr 3/2021 nieruchomości

 przeznaczonych do oddania w użyczenie/dzierżawę

Zdjęto dnia……………………………

   Murowana Goślina, dnia 15.03.2021 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 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 13, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 

w użyczenie/dzierżawę z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Murowana Goślina. Osoby zainteresowane składają wniosek w terminie 21 dni od dnia wywieszenia wykazu.

Nr sprawy/ 

UWAGI

GNP.6850.4.2021

Lp.

GNP.6845.2.2021

GNP.6845.1.2021

Powierzchnia nieruchomości

Opis 

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej 

oraz ewidencji gruntów i budynków

Forma 

oddania w 

użyczenie i 

okres 

Sposób 

wykorzystania 

przez użyczającego

GNP.6850.3.2017


