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Nasz znak .GPO.6845. 230 .2022                                                                                                                                                                                                                                                        Data:Szczytno.202  2  .  09.01  
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 dzierżawę w drodze bezprzetargowej. 

Lp. Numer
działki
obręb

KW Pow.m
2/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  
410/3 

2

OL1S/
00015
398/0

16 ul.Polska 20  
12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren  zabudowy
mieszkaniowej  

miejsca postojowe dla
samochodów
osobowych

16  m2 według stawki 0,90 zł brutto /m2  w
stosunku rocznym  w tym  należny

podatek VAT , płatny z góry  w terminie
do dnia 31 marca każdego  roku bez

uprzedniego wezwania 

Dzierżawa na
okres  3 lat

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

   na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

2. Część
działki  
334/9 

2

OL1S
/

00035
103/2

4 ul.  Jana
Lipperta
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren  zabudowy
mieszkaniowej    i

usługowej
poszerzenie  wejścia  na
nieruchomość  położoną
przy ul. Jana Lipperta 11
na działce  nr 343 

 38,78 zł  zł  brutto w stosunku rocznym
w tym  należny  podatek VAT , płatny z

góry  w terminie do dnia 31 marca
każdego  roku bez uprzedniego wezwania 

za rok 2022  czynsz  płatny w terminie
siedmiu dni  od dnia podpisania umowy

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  
280/4  

2

OL1S
/

00027
944/0

86,40 ul.
Odrodzenia

12-100
Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Zieleń urządzona i ciągi
pieszo -jezdne
84  m2 pod  chodnik
ogólnodostępny 

2,40  m2  pod  dwoma
stopniami  schodów  do
budynku  na  działce  nr
280/5 

84  m2 według stawki 0,90 zł brutto /m2 w
stosunku rocznym  w tym  należny

podatek VAT , płatny w terminie siedmiu
dni  od dnia podpisania umowy  bez

uprzedniego wezwania  
2,40 m2 według stawki 21,00  zł brutto /m2

w stosunku rocznym  w tym  należny
podatek VAT , płatny w terminie siedmiu

dni  od dnia podpisania 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 
dzierżawcy

data:Szczytno.2019.04
data:Szczytno.2021


4. Działka  
561
2

OL1S/
00049
473/7

144 ul.Kazimierza
Przerwy-
Tetmajera      

12-100
Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego

warzywno -ogrodnicze

144  m2 według stawki 0,17 zł brutto /m2

w stosunku rocznym  w tym  należny
podatek VAT , płatny z góry  w terminie

do dnia  31 marca każdego roku bez
uprzedniego wezwania 

za rok 2022 czynsz płatny w terminie
siedmiu dni od dnia podpisania umowy

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  
380/11

5 
2

OL1S/
00018
080/9

196 ul.Fryderyka
Leyka

 12-100
Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren  zabudowy
mieszkaniowej,mieszkan

iowo –
usługowej,usługowej  

warzywno- ogrodnicze 

 pod drogę

131  m2 według stawki 0,17 zł brutto /m2

w stosunku rocznym  w tym  należny
podatek VAT , płatny z góry  w terminie

do dnia 31 marca każdego    roku bez
uprzedniego wezwania 

za rok 2022  czynsz  płatny w terminie
siedmiu dni  od dnia podpisania umowy

bez uprzedniego wezwania  

65  m2 według stawki 0,90 zł brutto /m2  w
stosunku rocznym w tym  należny

podatek VAT , płatny z góry  w terminie
do dnia 31 marca każdego  roku bez

uprzedniego wezwania 
za rok 2022  czynsz  płatny w terminie
siedmiu dni  od dnia podpisania umowy

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  
402/4

2

OL1S
/

00020
989/8

54 ul.Polska
/Stefana

Żeromskiego
12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren o podstawowym
przeznaczeniu pod

funkcje mieszkaniowe
teren zielony  

pod chodnik

34  m2 według stawki 1,65 zł brutto /m2  w
stosunku rocznym w tym  należny

podatek VAT , płatny z góry  w terminie
do dnia 31 marca każdego  roku bez

uprzedniego wezwania 
za rok 2022  czynsz  płatny w terminie
siedmiu dni  od dnia podpisania umowy

bez uprzedniego wezwania  

20  m2 według stawki 0,90 zł brutto /m2  w
stosunku rocznym   w tym  należny

podatek VAT , płatny z góry  w terminie
do dnia 31 marca każdego    roku bez

uprzedniego wezwania 
za rok 2022  czynsz  płatny w terminie
siedmiu dni  od dnia podpisania umowy

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  
380/39

2

OL1S/
00018
731/8

21 Ul.Targowa
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren obsługi
komunikacji tereny

garaży  

 garaż ( boks IX garaż nr
8)

21   m2 wg stawki 23,10 zł brutto /m2 w
stosunku rocznym  w tym  należny

podatek VAT , płatny z góry  w terminie
do dnia  31 marca każdego roku  bez

uprzedniego wezwania
za rok 2022 czynsz 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

8. Działka  
230
3

OL1S/
00051
141/8

231 ul. Działkowa      
12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
warzywno -ogrodnicze

 231  m2 według stawki 0,17 zł brutto /m2

w stosunku rocznym w tym  należny
podatek VAT , płatny z góry  w terminie

do dnia  31 marca każdego roku bez
uprzedniego wezwania 

za rok 2022 czynsz 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
 

9. Część
działki  

9
2

OL1S
/

00049
883/4

3
jedno

stoisko 

ul.
Reja/Mazurska    

12-100
Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego
planu

zagospodarowania
przestrzennego  
Sprzedaż zniczy i

kwiatów
jedno stoisko oznaczone

nr 1 

368,50 zł / m-c /stoisko brutto  w tym  
należny  podatek VAT , płatny  w  dniu 
podpisania umowy  

Dzierżawa na
okres  do

31.12.2022  r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy 

10. Część
działki  
436/4

6

OL1S
/

00026
929/2

550 ul. Ostrołęcka 
12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
  warzywno-ogrodnicze

538  m2 według stawki 0,14  zł brutto /m2

w  stosunku rocznym  w tym  należny
podatek VAT , płatny z góry  w terminie

do dnia  31 marca każdego roku bez
uprzedniego wezwania 

za rok 2022 r.  czynsz  płatny w
terminie  siedmiu dni  od dnia

podpisania umowy   bez uprzedniego
 wezwania   

12  m2 według stawki 1,65  zł brutto /m2 w
stosunku rocznym  w tym  należny

podatek VAT , płatny z góry  w terminie
do dnia  31 marca każdego roku bez

uprzedniego wezwania 
za rok 2022 r.  czynsz  płatny w

terminie siedmiu dni  od dnia
podpisania umowy   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  
62/17

6

OL1S
/

00049
673/9

300 ul.  Stanisława
Moniuszki/

Marsz. Józefa
Piłsudskiego

12-100
Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego 

  warzywno-ogrodnicze

300 m2 według stawki 0,17  zł brutto /m2

w  stosunku rocznym  w tym  należny
podatek VAT , płatny z góry  w terminie

do dnia  31 marca każdego roku bez
uprzedniego wezwania 

za rok 2022 r. w terminie czynsz płatny
siedmiu dni  od dnia podpisania umowy

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  
380/38

2

 OL1S
/00018
730/1

21 Ul.Targowa
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren obsługi
komunikacji tereny

garaży  
 

 garaż ( boks VIII garaż
nr 10)

21  m2 wg stawki 23,10 zł brutto /m2 w
stosunku rocznym  w tym  należny

podatek VAT , płatny z góry  w terminie
do dnia  31 marca każdego roku  bez

uprzedniego wezwania
za rok 2022 czynsz płatny w terminie

siedmiu dni od dnia podpisania umowy 
bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na
okres  od

01.09.2022 r.
do 31.08.2025

r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na wniosek 

13. Część
działki 
270/4

2

OL1S
/

00030
33/7

5,5 Ul.Odrodzenia
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren pod zabudowę
mieszkaniowo-

usługową 

 lokalizacja tablicy
reklamowej (panelu

reklamowego)

5,5  m2 wg stawki 1 zł/m2 powierzchni
reklamy plus podatek VAT  za każdy dzień
dzierżawy płatne za 2022 r. w ciągu 14 dni

od dnia podpisania 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 
dzierżawcy

14.  Część
działki  
230/5

5

OL1S/
00027
797/4

110 ul. Wielbarska       
12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
pawilon handlowy 

 110  m2 według stawki 3,30 zł brutto /m2

w stosunku rocznym  w tym  należny
podatek VAT , płatny z góry  w terminie

czternastu dni od dnia podpisania 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 
dzierżawcy
 

  
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    

                                                                                                                                                                                                        

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


                                                                                                                                                                       

                             

  


