
                                                                                                                          WYKAZ
Nasz znak .GPO.6845. 301.2020                                                                                                                                                                                                                                                        Data:Szczytno.202  1.01.08      
Na podstawie art. 35  ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ) Burmistrz Miasta Szczytno podaje  do publicznej wiadomości   wykaz 
nieruchomości  stanowiących własność Gminy Miejskiej  Szczytno  przeznaczonych  do oddania w dzierżawę.    

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
193/20

1

OL1S/
000534

27/1

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

2021 r. uprzedniego wezwania
 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

2.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
000534

27/1

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
2021 r.  bez uprzedniego wezwania

 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

3.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
000534

27/1

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
2021 r.  bez uprzedniego wezwania

 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

4.   Część
działki
193/20

1

OL1S/
000534

27/1

49 Ul.Pasymska 
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

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

2021 r. uprzedniego wezwania
 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



5. Część
działki
193/19

1

OL1S/
000534

27/1

164 ul.Pasymska  
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

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

2021 r. uprzedniego wezwania 

Dzierżawa na
okres  do

31.12.2021 r.  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

6.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
000534

27/1

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
2021 r.  bez uprzedniego wezwania

 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

7.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
000534

27/1

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
2021 r.  bez uprzedniego wezwania

 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

8.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
000534

27/1

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
2021 r.  bez uprzedniego wezwania

 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

9.   Część
działki
193/18

1

OL1S/
000534

27/1

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
2021 r.  bez uprzedniego wezwania

 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



10.
Część
działki
193/19

1

OL1S/
000534

27/1

142 ul.Pasymska  
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej

warzywno-ogrodnicze 

142  m2  wg stawki 0,15 zł brutto /m2

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

2021 r. uprzedniego wezwania 

Dzierżawa na
okres  do

31.12.2021 r.  

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

11.   Część
działki
193/20

1

OL1S/
000534

27/1

28 Ul.Pasymska 
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren usług ,teren zabudowy
mieszkaniowej teren zieleni
urządzonej ogólnodostępnej

  warzywno-ogrodnicze 

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

2021 r. uprzedniego wezwania
 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

12. Część
działki
92/22

1

OL1S/
000502

53/9

15 ul.Jaśminowa  
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

teren zabudowy 
mieszkaniowej, 
jednorodzinnej 
wolnostojącej ,bliźniaczej 
i/lub zabudowy usługowej  

warzywno-ogrodnicze

15  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca za
każdy rok  bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na
okres do

31.12.2022 r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

13. Część
działki
92/23

1

Ol1S/
000550

25/8

127 ul.Jaśminowa  
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej,mieszkaniowo-

usługowej  usługowej
warzywno-ogrodnicze

127  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2

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

za każdy rok  bez uprzedniego
wezwania

Dzierżawa na
okres do

31.12.2022 r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

14. Część
działki
92/25

1

OL1S/
000450

6/1

457 ul.Jaśminowa  
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej,mieszkaniowo-

usługowej  usługowej
warzywno-ogrodnicze

457  m2 wg stawki 0,13 zł brutto /m2

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

za każdy rok  bez uprzedniego
wezwania

Dzierżawa na
okres do

31.12.2022 r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

15. Część
działki
92/27

1

OL1S/
000502

57/7

40 ul.Jaśminowa  
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren zabudowy
mieszkaniowej,mieszkaniowo-

usługowej  usługowej
warzywno-ogrodnicze

40  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca za
każdy rok  bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na
okres do

31.12.2022 r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



16. Część
działki
266/5

1

OL1S/
000499

04/8

14 Plac Juranda 
12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

teren parkingu publicznego
Kiosk „Ruch”
(kod 944454)

14 m2 wg  stawki 21,00 zł / m2  w tym
należny  podatek VAT ,płatny z góry
w terminie do dnia 31 marca 2021 r.  

   bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

17. Część
działki
354/6

2

OL1S/
003511

0/0

55 ul.3 Maja   
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

  Tern o podstawowym
przeznaczeniu pod zabudowę

mieszkaniową
teren zielony 

55  m2 wg stawki 1,50 zł brutto /m2  w
tym  należny  podatek VAT , płatny z
góry  w terminie do dnia  31 marca za
każdy rok  bez uprzedniego wezwania 

Dzierżawa na
okres   3 lat

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

18 Część
działki   
37/14

      2

OL1S/
000297

27/7

17 ul.Wojciecha
Kętrzyńskiego 

12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
 Kontener  KP-7na odpady
komunalne  zmieszane  dla
obsługi nieruchomości przy

ul.Kętrzyńskiego 3  na
potrzeby Wspólnoty

Mieszkaniowej   przy
ul.Kętrzyńskiego 3

14,00zł  brutto za pojemnik
miesięcznie w tym  należny podatek

VAT
17 m2 wg stawki 0,40 zł brutto/m2

miesięcznie  w tym  należny podatek
VAT , płatny w terminie do  30 dnia
każdego miesiąca  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

19. Część
działki   
37/14

      2

OL1S/
000297

27/7

2121 ul.Wojciecha
Kętrzyńskiego 

12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
Warzywno – ogrodnicze 

2121 m2 wg stawki 0,10  zł / m2  w
tym  należny  podatek VAT ,płatny z

góry  w terminie do dnia 31 marca  za
każdy  rok

   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

20. Cześć
działki
42/4 

2

OL1S/
000192

04/2

3 ul. Mikołaja
Reja  

12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego 
 sprzedaż zniczy i kwiatów 
              (stoisko nr 1)

3 m2 wg stawki 335,00 zł brutto /m2

miesięcznie w tym należny  podatek
VAT , płatny z góry  w terminie do

dnia  31 marca 2021 r.   bez
uprzedniego wezwania 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r. 

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



21. Część
działki   
333/2

 3

OL1S/
000263

73/9

196 ul.Solidarności  
12-100 Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
Zespół siedmiu garaży

196  m2 wg stawki 21,00 zł brutto /m2

w tym  należny  podatku VAT , płatny
z góry  w terminie do dnia  31 marca
2021 r.    bez uprzedniego wezwania

 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

22. Część
działki   
9/13

 3

OL1S/
000497

58/9

250 ul.Solidarności  
12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
 warzywno-ogrodnicze 

250  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2

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

za każdy rok   bez uprzedniego

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   
666/5

4

OL1S/
000527

62/4

126 ul.Juliana
Tuwima   

12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren  zieleni urządzonej  
warzywno – ogrodnicze

126  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2

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

za każdy rok   bez uprzedniego

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   
666/5

4

OL1S/
000527

62/4

120 ul.Juliana
Tuwima   

12-100 Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Teren  zieleni urządzonej  
warzywno – ogrodnicze

120  m2 wg stawki 0,15 zł brutto /m2

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

za każdy rok   bez uprzedniego

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
297/2

5

OL1S/
000499

04/8

102 ul.Jarosława
Dabrowskiego   

 12-100
Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
  

teren zielony 

102  m2 wg stawki 1,50 zł brutto /m2

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

za każdy rok  bez uprzedniego
wezwania 

Dzierżawa na
okres   3 lat

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy



26. Działka
174

5

OL1S/
000495

49/1

825 ul.Łomżyńska   
 12-100

Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
  

Warzywno – ogrodnicze 

825  m2 wg stawki 0,10 zł brutto /m2

w tym  należny  podatek VAT , płatny
z góry  w terminie do dnia  31 marca
2021 r.  bez uprzedniego wezwania 

Dzierżawa na
okres do

31.12.2021 r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

 na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

27. Część
działki 

505
6

OL1S/
000497
48/6

54 ul.Lidzbarska         
12-100 Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
  teren zielony

54  m2 wg stawki 1,50 zł brutto/ 1m2

w tym należny  podatek VAT , płatny
w terminie do dnia  31 marca 2021 r.

bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na 
okres do 
31.12.2021r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

28. Część
działki 

505
6

OL1S/
000497
48/6

10 ul.Lidzbarska         
12-100 Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
  składowe

10  m2 wg stawki 1,50 zł brutto/ 1m2

w tym należny  podatek VAT , płatny
w terminie do dnia  31 marca 2021 r.

bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na 
okres do 
31.12.2021r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

29. Część
działki 
70/1

6

OL1S/
000192
04/2

350 ul.Ostrołęcka      
12-100 Szczytno 

 nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
Warzywno -ogrodnicze 

350 m2 wg stawki 0,13  zł / m2  w tym
należny  podatek VAT ,płatny z góry

w terminie do dnia 31 marca  za
każdy  rok

   bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na 
okres  3 lat

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

30. Część
działki 
350/5

6

OL1S/
000485
70 /0

2594 ul.Władysława
IV     

12-100 Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego  
hipoterpia dla rodziny

zastępczej  

2594  m2 wg stawki  1,00  zł / m2

brutto   w tym obowiązująca stawka
podatku VAT , płatny w terminie do

dnia  31 marca za każdy rok  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



31. Część
działki 
423/2

6

Ol1S/
000192
04/2

1000 Ul.Kazimierza
Wielkiego         

12-100 Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
  Warzywno –ogrodnicze 

1000  m2 wg stawki 0,10 zł brutto/
1m2  w tym należny  podatek VAT ,
płatny w terminie do dnia  31 marca
2021 r.  bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na 
okres do 
31.12.2021r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

32. Część
działki 
423/2

6

Ol1S/
000192
04/2

35 Ul.Kazimierza
Wielkiego         

12-100 Szczytno 

nieruchomość
niezabudowana 

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
  składowe 

35  m2 wg stawki 1,50 zł brutto/ 1m2

w tym należny  podatek VAT , płatny
w terminie do dnia  31 marca 2021 r.

bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na 
okres do 
31.12.2021r.

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

33. Część
działki
62/17

6

OL1S/
000496

73/9

300 ul.Stanisława
Moniuszki    

 12-100
Szczytno

nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
Warzywno -ogrodnicze 

300 m2 wg stawki 0,15  zł / m2  w tym
należny  podatek VAT ,płatny z góry

w terminie do dnia 31 marca  za
każdy  rok

   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

34. Część
działki 
70/1

6

OL1S/
000192
04/2

600 ul.Ostrołęcka      
12-100 Szczytno 

 nieruchomość
niezabudowana

Brak miejscowego planu
zagospodarowania

przestrzennego
pasieka pszczela 

600 m2 wg stawki 0,13  zł / m2  w tym
należny  podatek VAT ,płatny z góry

w terminie do dnia 31 marca  za
każdy  rok

   bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na 
okres  3 lat

W przypadku 
wprowadzenia 
nowych stawek 
czynszu w 
drodze 
Zarządzenia 
Burmistrza 
Miasta

na rzecz dotychczasowego 
dzierżawcy

35. Część
działki
374/2

2

OL1S/
00018
371/6

16 Ul.Targowa 
 12-100

Szczytno

nieruchomość
zabudowana

Teren o podstawowym
przezanczeniu pod garaże 

 Zabudowana garażem
(Boks X garaż  Nr 8) 

16 m2 wg  stawki 21,00 zł / m2  w tym
należny  podatek VAT ,płatny z góry

w terminie do dnia 31 marca  za
każdy  rok

   bez uprzedniego wezwania

Dzierżawa na
okres 10 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    


