
ZARZĄDZENIE Nr 119 /2020 
WÓJTA GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 31 grudnia 2020 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie gminne 
przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, 

Na podstawie art. art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.1990 tj.) oraz Uchwały Nr X.93 .19 Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Mińsk Mazowiecki oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata niewchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu gminy, zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, wymienionych 
w wykazie do zarządzenia, stanowiących mienie gminne, przeznaczonych do dzierżawy w 
drodze bezprzetargowej, w celu lokalizacji miejsc parkingowych , lokalizacji urządzeń 
związanych z budową oświetlenia drogowego oraz lokalizację tymczasowego zasilania 
energetycznego. 

§ 2. 

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 oraz w sołectwach 
oraz opublikowaniu na stronie internetowej gminy Mińsk Mazowiecki 
www.bip.minskmazowiecki.pl. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



~ 

Załącznik do zarządzenia 119/2020 
Z dnia 31 grudnia 2020 

wykaz nieruchomości przeznaczonei do dzierżawy w trybie bezprzetargowym: 

Lp Nr Powierz- Po wierzch Położenie Opis użytku w planie Przeznaczenie Stan prawny czynsz w zł Termin 
działk chnia ma zagospodarowania do dzierżawy wnoszema 
1 działki przeznacz przestrzennego opłaty i zasad 

ona do aktualizacji 
dzierżawy 

1 933/2 0,5500 0,0264 Stojadła Tereny zabudowy Lokalizacja Raz w roku. 
produkcyjnej, przemysłowej, urządzeń SllM/0001 396,00 ,00 zł 
składów, magazynów w tym związanych z 9523/3 +VAT 

magazynów wysokiego budową 
składowania oraz produkcji Oświetlenia 

energn drogowego 

2 656/5 0,8081 0,0400 Stojadła Tereny dróg gminnych Lokalizacja SllM/0011 400,00 zł+ Dol0 
m1eJSC 0963/7 VAT każdego 

parkingowych rmesiąca 
Lokalizacja 

3 0,0250 m1eJSC 
parkingowych 250,00 zł+ Dol0 

VAT każdego 
Lokalizacja miesiąca 

4 0,0282 miejsc 
parkingowych 300,00zł Dol0 

+VAT każdego 
miesiąca 



5 223/2 0,0852 0,0032 Stojadła Tereny zabudowy Lokalizacja SllM/0005 384,00 zł Dol0 
produkcyjno- usługowej z tymczasowego 6232/7 +VAT każdego 
dopuszczeniem budowy zasilania miesiąca 
obiektów handlowych o energetycznego 
powierzchni sprzedaży 

powyżej 2000 m2 

1. Niniejszy wykaz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mińsk Mazowiecki, na tablicy ogłoszeń sołectwa Stojadła oraz na stronie 
internetowej urzędu w dniach 31.12.2020 r. do 20.01.2021 r. 


