
                                                                                                                                                        WYKAZ
Nasz znak .GPO.6845.291.2021                                                                                                                                                                                                                                                        Data:Szczytno.2021  .  11.12  
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ) Burmistrz Miasta Szczytno podaje  do publicznej wiadomości   wykaz 
nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miejskiej  Szczytno przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 

Lp. Numer
działki
obręb

KW Pow.
m2/
ha 

Położenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości 

Przeznaczenie
nieruchomości w

miejscowym  planie
zagospodarowania

przestrzennego  i sposób
zagospodarowania

Wysokość , termin wnoszenia czynszu 
dzierżawnego

Termin
dzierżawy

Zasady
aktualizacji

opłat

Informacje o przeznaczeniu do
oddania w dzierżawę

1. Część
działki
216/22

1

OL1S/
00020
588/7

2 ul.Władysława
Sikorskiego   

12-100
Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemniki pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 2 sztuki

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

2. Część
działki
69/7

1

OL1S/
00019
204/2

2 ul.Pomorska
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemniki pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 2 sztuki

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

3. Część
działki
193/19

1

OL1S/
00053
427/1

1 ul.Pasymska 
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren usług ,Teren 
zabudowy mieszkaniowej

Pojemnik pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 1 sztuka 

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



4. Część
działki
215/22

1

OL1S/
00011
455/0

1 ul.Fryderyka
Chopina 
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemnik pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 1 sztuka 

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

5. Część
działki
386/36

2

OL1S/
00020
585/6

1 ul.Stefana
Żeromskiego  

 12-100
Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren o podstawowym 
przeznaczeniu pod 
funkcje mieszkaniowe 

Pojemnik pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

6. Część
działki
11/11

2

OL1S/
00018
076/8

1 ul.Śląska  
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemnik pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

7. Część
działki
19/2

2

OL1S/
00025
112/5

3 ul.Śląska  
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemniki pod zbiórkę
odzieży używanej i
tekstyliów –3 sztuki

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



8. Część
działki
370/6

2

OL1S/
00026
302/1

2 ul.1 Maja   37
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren przeznaczony pod
parking samochodowy

ogólnodostępny
Pojemniki pod zbiórkę

odzieży używanej i
tekstyliów –2 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

9. Część
działki

327
2

OL1S/
00049
434/2

1 ul.  Jana
Lipperta
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana 

Teren o podstawowym
przeznaczeniu pod

zabudowę mieszkaniową
Pojemnik pod zbiórkę

odzieży używanej i
tekstyliów – 1 sztuka 

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

10. Część
działki
371/35

2

OL1S/
00026
302/1

1 ul.1 Maja
12-100

Szczytno 

nieruchomość
zabudowana 

Teren zabudowy
mieszkaniowo-usługowej

i usługowej 
 Pojemnik pod zbiórkę

odzieży używanej i
tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

11. Część
działki
526/10

2

OL1S/
00011
455/0

1 ul. Kazimierza
Przerwy –
Tetmajera 

12-100
Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemnik pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



12. Część
działki
10/42

3

OL1S
/

00093
14/3

1 ul. Solidarności  
12-100

Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemnik pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

13. Część
działki

122
3

OL1S
/

00049
579/0

1 ul. Władysława
Broniewskiego  

12-100
Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemnik pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

14. Część
działki
65/15

3

OL1S/
00023
711/0

1 ul. Jerzego
Lanca   
12-100

Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemnik pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

15. Część
działki
238/16 

5

OL1S/
00021
645/24

1 ul.Zbigniewa
Sobieszczański

ego    
12-100

Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Pojemnik pod zbiórkę
odzieży używanej i

tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



16. Część
działki
1/17 

6

OL1S/
00022
569/2

1 ul.Polska    
12-100

Szczytno 

nieruchomość
zabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej

wielorodzinnej i/lub
zabudowy usługowej  
Pojemnik pod zbiórkę

odzieży używanej i
tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

17. Część
działki
581/1  

6

OL1S/
00027
330/3 

2 ul.Łomżyńska    
12-100

Szczytno 

nieruchomość
zabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
Pojemnik pod zbiórkę

odzieży używanej i
tekstyliów – 2 sztuki

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

18. Część
działki

210  
6

OL1S/
00049
754/1

1 ul.Gdańska    
12-100

Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
Pojemnik pod zbiórkę

odzieży używanej i
tekstyliów – 1 sztuka

24,60 zł za pojemnik miesięcznie 
brutto  w tym obowiązująca stawka 
podatku VAT  płatny z góry w 
terminie do dnia  31 marca za każdy 
rok  bez  uprzedniego wezwania 

 

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

19. działka
69/7

1

OL1S/
00019
204/2

1,50
00

ul.Pomorska
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego 

rolnicze

według stawek szacunkowych z 1 ha
wyrażone w kwintalach żyta 3%

ustalonej stawki w poszczególnych
klasach bonitacyjnych użytków

rolnych  oraz średnią cenę skupu  1
dt żyta za okres 11 kwartałów

poprzedzających  kwartał
poprzedzający rok podatkowy

płatny w terminie do dnia 31 marca
2022 r.

Dzierżawa
na okres do

31.12.2022 r.

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



20.   Część
działki
193/20

1

OL1S/
00053
427/1

21 ul.Pasymska 
 12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej

  warzywno-ogrodnicze 

21  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku. uprzedniego wezwania
 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2023 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

21.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
00053
427/1

174 ul.Pasymska 
 12-100 Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej  

warzywno-ogrodnicze 

174  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku  bez uprzedniego
wezwania

 
. 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2023 r. 

 W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

22.   Część
działki
193/20

1

OL1S/
00053
427/1

195 ul.Pasymska 
 12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej

  warzywno-ogrodnicze 

195  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku. uprzedniego wezwania
 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2023 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

23.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
00053
427/1

195 ul.Pasymska 
 12-100 Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej  

warzywno-ogrodnicze 

195  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku  bez uprzedniego
wezwania

 
. 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2023 r. 

 W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



24.   Część
działki
193/20

1

OL1S/
00053
427/1

49 ul.Pasymska 
 12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej

  warzywno-ogrodnicze 

49  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku. uprzedniego wezwania
 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2023 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

25.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
00053
427/1

177 ul.Pasymska 
 12-100 Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej  

warzywno-ogrodnicze 

177  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku  bez uprzedniego
wezwania

 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2023 r. 

 W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

26.   Część
działki
193/19

1

OL1S/
00053
427/1

164 ul.Pasymska 
 12-100 Szczytno 

nieruchomość
zabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej  

warzywno-ogrodnicze 

164  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku  bez uprzedniego
wezwania

 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2023 r. 

 W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

27.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
00053
427/1

372 ul.Pasymska 
 12-100 Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej  

warzywno-ogrodnicze 

372  m2 wg stawki 0,13 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku  bez uprzedniego
wezwania

 
. 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2023 r. 

 W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

28. Część
działki   
216/24

1

OL1S
/

00020
588/7

7 ul.Ks. W.
Łaniewskiego

12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
Pojemnik na na odpady

komunalne  zmieszane dla
obsługi  nieruchomości

położonej przy
ul.Sikorskiego 2/Pasymska

13

14,00 zł  wg stawki brutto za pojemnik
miesięcznie wraz z gruntem  7  m2po

0,40 zł  brutto /m2  w tym obowiązująca
stawka podatku VAT , płatny w terminie

do  30 dnia  każdego miesiąca  bez
uprzedniego wezwania

Dzierżawa na
okres  do

31.12.2024 r.  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 



2
9

Część
działki   
116/24

1

OL1S
/

00024
718/6

9 ul.Bartna
Strona    
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

zabudowa  mieszkaniowa
jednorodzinna

wolnostojąca wraz z
usługami  
Składowe 

9 m2 wg stawki 1,50 zł brutto za 1m2

w tym obowiązująca stawka podatku
VAT , płatny z góry  w terminie do

dnia  31 marca każdego    bez
uprzedniego wezwania

 

Dzierżawa
na okres 3 lat 

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

3
0

Część
działki   
116/24

1

OL1S
/

00024
718/6

19 ul.Bartna
Strona    
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

zabudowa  mieszkaniowa
jednorodzinna

wolnostojąca wraz z
usługami  

warzywno – ogrodnicze  

19 m2 wg stawki 0,15 zł brutto za
1m2  w tym obowiązująca stawka
podatku VAT , płatny z góry  w

terminie do dnia  31 marca każdego
bez uprzedniego wezwania

 

Dzierżawa
na okres 3 lat 

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

31. Część
działki   
248/2

1

OL1S/
00009
914/9

210 ul. Pasymska    
12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
Miejsca postojowe dla
obsługi nieruchomości

Wspólnoty Mieszkaniowej
Bohaterów Westerplatte 2 i 4 

210   m2 według stawki  0,80 zł brutto /
m2  w tym  należny  podatek VAT ,

płatny z góry  w terminie do dnia  31
marca każdego roku bez uprzedniego

wezwania 
 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2024 r.
lat  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 
 

32. Część
działki   

380/115
2

OL1S
/

00018
080/9

3 ul.Fryderyka
Leyka /Stefana
Zeromskiego

12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy
usługowej ,teren obsługi
komunikacyjnej i tereny
parkingów-usługowej i

usługowej 
Pojemnik na na odpady

komunalne

14,00 zł  wg stawki brutto za pojemnik
miesięcznie wraz z gruntem  7  m2po

0,40 zł  brutto /m2  w tym obowiązująca
stawka podatku VAT , płatny w terminie

do  30 dnia  każdego miesiąca  bez
uprzedniego wezwania

Dzierżawa na
okres  do

31.12.2024 r.  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 



33. działka   
260/1

2

brak 304 ul. Jeziorna   
12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Zieleń parkowa 
teren zielony

304  m2 według stawki  1,00  zł brutto /
m2  w tym  należny  podatek VAT ,

płatny z góry  w terminie do dnia  31
marca każdego roku bez uprzedniego

wezwania 
 

Dzierżawa na
okres  do

31.12.2024 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 
 

34. Część
działki   
247/24

2

OL1S
/

00023
212/2

85 ul. Konopnickiej     
12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana  Brak miejscowego planu

zagospodarowania
przestrzennego 

parking samochodowy z
zadaszeniem 

(garaż)

85  m2 według stawki 8,50 zł brutto /m2

w tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku bez uprzedniego
wezwania 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2024 r.  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 
 

35. Część
działki
247/16

2

OL1S
/

00023
212/2

15 ul.Marii
Konopnickiej 

12-100
Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana

 Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
parking samochodowy z

zadaszeniem 
(garaż)

15 m2 wg stawki 8,50 zł brutto za
1m2  w tym obowiązująca stawka
podatku VAT , płatny z góry  w

terminie do dnia  31 marca każdego
roku   bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa
na okres do

31.12.2024 r.

 W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

3
6.

Część
działki  
7/14

2

OL1S
/

00210
55/9

3 ul.Krzysztofa
Mrongowiusza  

 12-100
Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
sprzedaż zniczy i

kwiatów 

335 ,00   zł  brutto za jeden miesiąc ,
płatny w terminie   do  dnia

piętnastego każdego miesiąca
umowy  bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa
na okres do

31.12.2022 r.

 W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawc



3
7.

Część
działki 
309/2

5

OL1S
/

00048
057/8

207 ul.Jarosława
Dabrowskiego       

12-100
Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana

  Brak miejscowego planu
zagospodarowania 
przestrzennego 
warzywno – ogrodnicze  

207 m2 wg stawki 0,15 zł  brutto za
1m2 w tym obowiązująca stawka
podatku VAT  , płatny z góry w

terminie do dnia  31 marca  każdego
roku  bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa
na okres do
31.12.2024 r

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

3
8.

Część
działki 
309/2

5

OL1S
/

00048
057/8

195 ul.Jarosława
Dabrowskiego       

12-100
Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana

  Brak miejscowego planu
zagospodarowania 
przestrzennego 
warzywno – ogrodnicze  

195 m2 wg stawki 0,15 zł  brutto za
1m2 w tym obowiązująca stawka
podatku VAT  , płatny z góry w

terminie do dnia  31 marca
każdego    roku bez uprzedniego

wezwania

Dzierżawa
na okres do
31.12.2024 r

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

39. Część
działki   
425/3

5

OL1S 
/

00025
115 / 6 

289 ul. Wincentego
Pola     

12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego  droga
komunikacyjna do działki

nr 425 oraz
plac ,manewrowy do

garażu na działkach nr
335 i 336

289  m2 według stawki  0800  zł brutto /
m2  w tym  należny  podatek VAT ,

płatny z góry  w terminie do dnia  31
marca każdego roku bez uprzedniego

wezwania 
 za  rok 2021 czynsz  w tym  należny

podatek VA T płatny w terminie
siedmiu     dni od dnia podpisania

umowy   bez  uprzedniego wezwania 

Dzierżawa na
okres 3 lat  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 
 

4
0.

Część
działki 
62/17

6

OL1S/
00049
673/9

250 ul.Stanisława
Moniuszki        
/Marsz.Józefa
Piłsudskiego 

12-100
Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana

  Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
warzywno -ogrodnicze   

250 m2 wg stawki 0,15 zł  brutto za
1m2 w tym obowiązująca stawka
podatku VAT  , płatny z góry w

terminie do dnia  31 marca  każdego
roku   bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa
na okres do
31.12.2024 r

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



41. Część
działki   
270/4

2

OL1S /
000030
33 / 7 

5,5 ul.Odrodzenia     
12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren  pod zabudowę
mieszkaniowo-usługową.

 Na lokalizację  tablicy
reklamowej 

 (panelu reklamowego) 

5,5 m2 wg stawki 1zł/m2

powierzchni reklamy plus podatek
VAT za każdy dzień dzierżawy

płatne  za 2021r. do dnia 15 grudnia
2021r. Następne lata płatne rocznie

do dnia 31 marca za każdy rok z
góry bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na
okres 3 lat  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 
 

42. Część
działki   
380/37

2

OL1S/
00018
729/1

21 ul. Targowa    
12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Tereny obsługi komunikacji
– tereny garaży

garaż
 (boks VII – garaż nr D)

21  m2 według stawki 21,00 zł brutto /m2

w tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego roku bez uprzedniego
wezwania 

 

Dzierżawa na
okres  10 lat  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 
 

43. Część
działki
215/22

1

OL1S
/

00011
455/0

68 ul.Fryderyka
Chopina 
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
  z przeznaczeniem na

działalność gospodarczą
w zakresie  usług

pośrednictwa kredytowo -
ubezpieczeniowego 

68  m2 wg stawki 3,00 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca

każdego  roku bez uprzedniego
wezwania,

za  rok 2021 czynsz  w tym  należny
podatek VA T płatny w terminie

siedmiu     dni od dnia podpisania
umowy   bez  uprzedniego wezwania 

Dzierżawa
na okres 3 lat

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

Na wniosek

4
4.

Część
działki 

4
6

OL1S
/

00049
742/4

35 ul.Gustawa
Wasińskiego       

12-100
Szczytno 

nieruchomość
zabudowana

  Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
 pod teren zielony i
składowanie drewna

opałowego

 35 m2 wg stawki 1,50 zł  brutto za
1m2 w tym obowiązująca stawka
podatku VAT  , płatny z góry w

terminie do dnia  31 marca
każdego    rok bez uprzedniego

wezwania 
za  rok 2021 czynsz  w tym  należny

podatek VA T płatny w terminie
siedmiu     dni od dnia podpisania

umowy   bez  uprzedniego wezwania 

Dzierżawa
na okres 3 lat

W przypadku 
wprowadzenia
nowych 
stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

Na wniosek

Wykaz został  zamieszczony  na stronie internetowej  Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Szczytnie  bip.um.szczytno  .pl    wywieszony na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Szczytnie w Biurze Obsługi Interesanta – pokój nr 1  na okres 21 dni   

BURMISTRZ 
Krzysztof Mańkowski


