
 
 
 
 

Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza Miasta Mszana Dolna Nr   69 / 2021  z dnia 14.06. 2021r 

 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA  

przeznaczonych do oddania w nieodpłatne użyczenie   

 
 

 
lp. 

oznaczenie nieruchomości adres 

nieruchomości 

przeznaczenie i 

sposób 

zagospodarowania 

 

wysokość 

opłat  

podmiot na rzecz 

którego oddana 

zostanie 

nieruchomość 

nr 

działki 

kw pow. 

w ha 

 

1 

 

4904/1 

 

NS2L/00026927/6 

 

0,0139 

 

ul.Orkana 1 

 

A7 UC – usługi 

komercyjne 

 

nieodpłatne 

użyczenie 

 

Stowarzyszenie Piękna 

Ziemia Gorczańska – do 

dnia 31.12.2023r 

 

 

WYKAZ  LOKALI  STANOWIĄCYCH  WŁASNOŚĆ  MIASTA MSZANA DOLNA  

przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym  

 
 

 
lp. 

oznaczenie 

nieruchomości, 

księga wieczysta 

adres 

nieruchomości 

przeznaczenie i 

sposób 

zagospodarowania 

wysokość 

czynszu 

najmu 

/miesiąc/  

podmiot biorący w 

najem 

1 lokal nr 1 o pow.użytkowej 

110 m2, usytuowany na 

działce ewid.10372 obj.kw 

NS2L/00023428/7 

ul.Starowiejska 2 

(dawne garaże 

ZGK) 

 

UC – tereny usług 

komercyjnych 

 

3 080,00 zł netto + 

należny podatek 

VAT 

dotychczasowy najemca lokalu 

nr 1 

( kolejna umowa najmu – 

Uchwała Rady Miejskiej Nr 

XXXII/282/2021 z 

25.01.2021r) 

2 lokal nr 3 o pow.użytkowej 

100,8 m2 , usytuowany na 

działce ewid.10372 obj.kw 

NS2L/00023428/7 

ul.Starowiejska 2 

dawne garaże 

ZGK) 

UC – tereny usług 

komercyjnych 

2822,40 zł netto + 

należny podatek 

VAT 

dotychczasowy najemca lokalu 

nr 3 

(kolejna umowa najmu – 

Uchwała  Rady Miejskiej Nr 

XXXII/282/2021 z 

25.01.2021r) 

3 Lokal nr 4 o 

pow.użytkowej 33,2 m2 , 

usytuowany na działce 

ewid.10372 obj.kw 

NS2L/00023428/7 

ul.Starowiejska 2 

(dawne garaże 

ZGK) 

UC  - tereny usług 

komercyjnych 

929,60 zł netto +  

należny podatek 

VAT 

dotychczasowy najemca lokalu 

nr 4  

(kolejna umowa najmu – 

Uchwała rady Miejskiej Nr 

XXXII/284/2021 z 

25.01.2021r) 

4 Lokal nr 5 o 

pow.użytkowej 33,2 m2 , 

usytuowany na działce 

ewid.10372 obj.kw 

NS2L/00023428/7 

ul.Starowiejska 2 

(dawne garaże 

ZGK 

UC  - tereny usług 

komercyjnych 

929,60 zł netto +  

należny podatek 

VAT 

dotychczasowy najemca lokalu 

nr 5 

(kolejna umowa najmu – 

Uchwała rady Miejskiej Nr 

XXXII/284/2021 z 

25.01.2021r) 

 

 

 

Wykaz niniejszy zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta przy ulicy Piłsudskiego 2  na okres 21 

dni  tj.od dnia   15.06.2021r do 07.07.2021r 

Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie 

internetowej urzędu , BIP i w prasie. 

 
.    

                                     Burmistrz Miasta 
 
                                    mgr Anna Pękała 


