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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 z późn.zm. ) Burmistrz Miasta Szczytno podaje  do publicznej wiadomości   
wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miejskiej  Szczytno  przeznaczonych  do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.    

L.p.. Nume
r

działki
obręb

KW Pow.
m2/ha 

Położenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości 

Przeznaczenie
nieruchomości w

miejscowym  planie
zagospodarowania

przestrzennego  i sposób
zagospodarowania

Wysokość , termin wnoszenia
czynszu 

Termin  najmu Zasady
aktualizacji

opłat

Informacje o przeznaczeniu
do oddania w  najem 

1. Część
działki
347/4

2

OL1S/
00025
885/4

8,00 Ul.  Bolesława
Chrobrego 2

 12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren o podstawowym
przeznaczeniu pod

zabudowę mieszkaniową 
  garaż

8,00 m2 wg  stawki  4,62  zł /m 2/m-c
netto , plus  podatek VAT ,płatny z

góry  w terminie do dnia 10 każdego
miesiąca  

 Najem  na
okres  3 lat    

  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
najemcy 

2. Część
działki  
11/3

2

OL1S/
00018
707/1

16,00 ul. Śląska
12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
garaż oznaczony nr 7

16,00 m2 wg  stawki  4,62  zł /m 2/m-c
netto , plus  podatek VAT ,płatny z

góry  w terminie do dnia 10 każdego
miesiąca  

Najem na okres 3
lat 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
najemcy 

3. Część
działki  
371/22

2

OL1S/
00025
465/4

16,00 ul.Fryderyka Leyka
4-14/12

nieruchomość
zabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej

wielorodzinnej i/lub
zabudowy usługowej

garaż 

16,00 m2 wg  stawki  4,62  zł /m 2/m-c
netto , plus  podatek VAT ,płatny z

góry  w terminie do dnia 10 każdego
miesiąca  

Najem na okres 3
lat 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
najemcy 

data:Szczytno.2021


4.   Część
działki  
380/39

2

OL1S/
00018
731/8

16,00 Ul.Targowa
 12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren obsługi komunikacji
tereny garaży  

 
 garaż  ( IX /23)

16,00 m2 wg  stawki  4,62  zł /m 2/m-c
netto , plus  podatek VAT ,płatny z

góry  w terminie do dnia 10 każdego
miesiąca  

Najem na okres 3
lat 

W przypadku
wprowadzenia
nowych stawek

czynszu w
drodze

Zarządzenia
Burmistrza

Miasta

na rzecz dotychczasowego 
najemcy 

5.   Część
działki  
70/3

3

OL1S/
00027
173/4

16,00 ul.Marsz.Józefa
Piłsudskiego 1

12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
garaż  oznaczony nr 2

16,00 m2 wg  stawki  4,62  zł /m 2/m-c
netto , plus  podatek VAT ,płatny z

góry  w terminie do dnia 10 każdego
miesiąca  

Najem na okres 3
lat 

W przypadku
wprowadzenia
nowych stawek

czynszu w
drodze

Zarządzenia
Burmistrza

Miasta

na rzecz dotychczasowego 
najemcy 

6.   Część
działki  
121/16

/3

OL1S/
00018
079/9

16,00 ul.Marsz.Józefa
Piłsudskiego 

12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej

 garaż   

16,00 m2 wg  stawki  4,62  zł /m 2/m-c
netto , plus  podatek VAT ,płatny z

góry  w terminie do dnia 10 każdego
miesiąca  

Najem na okres 3
lat 

W przypadku
wprowadzenia
nowych stawek

czynszu w
drodze

Zarządzenia
Burmistrza

Miasta

na rzecz dotychczasowego 
najemcy 

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

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                       

http://www.bip.um.szczytno/



