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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 

[m
2
]

Przeznaczenie w 

studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego lub 

MPZP 

Wysokość 

czynszu 

brutto na 

rok

1. 36/36 0,2156  17 m
2   droga

plan - 1KDW - teren dróg 

wewnętrznych, 

2. 20/25 0,0766  5 m
2   droga

plan - 36K, 46K - tereny 

komunikacji drogowej, 

3. 18/2 0,1170  8 m
2   droga

plan - 49K - tereny 

komunikacji drogowej, 

4. 29/2 0,2475  3 m
2   droga

plan - 35K - tereny 

komunikacji drogowej, 

3KD-D - tereny 

komunikacji i transportu 

drogowego

5. 29/9 0,0672 25 m
2   droga

plan - 34K - tereny 

komunikacji drogowej, 

6. 160/35 0,2184  48 m
2   droga

plan - 34K - tereny 

komunikacji drogowej, 

7. 158/10 0,2429 23 m
2   droga

plan - 27K - tereny 

komunikacji drogowej, 

3MR - tereny zabudowy 

zagrodowe

8. PO1P/00104339/8 16/4 0,0121  3 m
2   droga

plan - 47K - tereny 

komunikacji drogowej, 

9. 12/6 0,0365  3 m
2   droga

plan - 44K - tereny 

komunikacji drogowej, 

10. 12/9 0,1191 21 m
2   droga

plan - 42K - tereny 

komunikacji drogowej, 

11. PO1P/00314530/2 12/8 0,1314 1 m
2   droga

plan - 43K - tereny 

komunikacji drogowej, 

Wykaz nr 7/2021 nieruchomości

 przeznaczonych do oddania w użyczenie
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 13, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina podaje do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania 

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

Nr sprawy/ 

UWAGI
Lp.

Powierzchnia nieruchomości

GNP.6850.12.2021

Opis 

nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej 

oraz ewidencji gruntów i budynków

Forma 

oddania w 

użyczenie i 

okres 

Sposób 

wykorzystania 

przez użyczającego

PO1P/00114021/9

PO1P/00311379/4

Rakownia/ 

Rakownia                        

ark.1

w celu usunięcia 

drzew na potrzeby 

realizacji inwestycji

nie dotyczy

umowa 

użyczenia na 

okres 3 lat 
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12.

Rakownia/ 

Rakownia                        

ark.1

PO1P/00268609/9 141 0,0449 4,5 m
2 droga

plan - 33K - tereny 

komunikacji drogowej, 

1MW - tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

wielorodzinnej

w celu usunięcia 

drzew na potrzeby 

realizacji inwestycji

nie dotyczy

umowa 

użyczenia na 

okres 3 lat 

Z up. Burmistrza                                           

Sekretarz                                                              
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(dokument podpisany kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym)
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