
ZARZĄDZENIE NR 121/GN/2022 
BURMISTRZA MIĘDZYZDROJÓW 

z dnia 6 maja 2022 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1899, poz. 815) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę,  
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń siedzibie 
Urzędu Miejskiego, ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Międzyzdrojach na stronie www.bip.miedzyzdroje.pl       .  

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 121/GN/2022 

Burmistrza Międzyzdrojów 

z dnia 6 maja 2022 r. 

Lp Opis nieruchomości  
Powierzchnia 

Nr KW 

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej 

zagospodarowania –cel 
dzierżawy 

Czas 
trwania 
umowy 

Termin 
wnoszenia 

opłat 

Forma oddania 
w dzierżawę 

wysokość 
czynszu dzierżawnego 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Teren stanowiący część działki nr 

255/1, obręb 20 miasta Międzyzdroje 
o powierzchni 44 m2 , oznaczony 
kolorem zielonym na załączniku nr 
2 do niniejszego zarządzenia.  
 
 
KW Nr SZ1W/00018324/1 

Teren przeznaczony na 
urządzenie ogródka 
konsumpcyjnego, 
przynależnego do lokalu 
gastronomicznego, bez 
możliwości zabudowy. 

do 
31.12.2022r. 

do 31 lipca 
2022r.  

bezprzetargowo  Czynsz za cały okres dzierżawy 
netto: 
25.000,00 zł 
 
do czynszu dolicza 
się podatek VAT w 
wys. 23% 

2 Miejsce o powierzchni 12m2 (12m x 
1m), stanowiące część działki nr 
224/5, w Parku Zdrojowym, obręb 
20 miasta Międzyzdroje, wskazane 
na załączniku nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 
 
KW Nr SZ1W/00017895/7 

Miejsce przeznaczone na 
parkowanie mini kolejki 
wolnobieżnej o napędzie 
elektrycznym 
o maksymalnej 
długości 12m i szerokości 
1m, w celu poruszania się po 
wyznaczonej alejce w części 
Parku Zdrojowego. 

do 
31.12.2022r. 

do 31 lipca 
2022r.  

bezprzetargowo  Czynsz za cały okres dzierżawy 
netto: 
20.000,00 zł 
 
do czynszu dolicza 
się podatek VAT w 
wys. 23% 

3 Część tarasu molo o powierzchni 
44m2, położonego na nieruchomości 
stanowiącej działkę nr 70/12, obręb 
20 miasta Międzyzdroje, wskazana 
na załączniku nr 4 do niniejszego 
zarządzenia . 
 
 
KW Nr SZ1W/00055285/6 

Teren przeznaczony wyłącznie 
na urządzenie ogródka 
gastronomicznego dla celów 
konsumpcyjnych,  przyległego 
do lokalu gastronomicznego 
usytuowanego w pasażu molo, 
bez możliwości zabudowy i 
zadaszenia. 

1 rok do 10 
każdego 
miesiąca 

bezprzetargowo Miesięczny czynsz dzierżawny 
netto: 
- w miesiącach lipiec i sierpień 
7.000,00 zł 
- w pozostałym okresie 
300,00 zł 
 
do czynszu dolicza 
się podatek VAT w 
wys. 23% 
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4 Teren o powierzchni 8m2, 
stanowiący część działki nr 256, 
obręb 20 miasta Międzyzdroje,  
położonej przy ul. Bohaterów 
Warszawy, zakazany na 
załączniku nr 5 do niniejszego 
zarządzenia. 
 
KW Nr SZ1W/00017636/4 

Teren przeznaczony na 
powiększenie istniejącego 
ogródka gastronomicznego. 

do  
30.04.2030r. 

do 10 
każdego 
miesiąca 

bezprzetargowo Miesięczny czynsz dzierżawny 
netto: 
- w okresie 01.07-31.08. 
1.040,00 zł 
 
- w pozostałym okresie: 
46,00 zł 
 
do czynszu dolicza 
się podatek VAT w 
wys. 23% 
 

Czynsz podlegał będzie 
waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowany w  formie 
komunikatów Prezesa GUS 
corocznie poczynając od 
2023r. 

5 Lokal o powierzchni 69,45m2, 
usytuowany na parterze nowo 
wybudowanego budynku 
administracji publicznej  
usytuowanego na działce nr 568/33, 
obręb 19 miasta Międzyzdroje, 
wskazany na załączniku nr 6 do 
niniejszego zarządzenia. 
 
KW Nr SZ1W/00057185/9 

Lokal przeznaczony wyłącznie 
na siedzibę Punktu 
Informacyjnego Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w 
Międzyzdrojach 

10 lat do 10 
każdego 
miesiąca 

bezprzetargowo Miesięczny czynsz dzierżawny 
netto: 
5.416,67 zł 
 
do czynszu dolicza 
się podatek VAT w 
wys. 23% 
 

Czynsz podlegał będzie 
waloryzacji w oparciu 
o średnioroczny wskaźnik 
wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, 
publikowany w  formie 
komunikatów Prezesa GUS 
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corocznie poczynając od 
2023r. 
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 121/GN/2022

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 6 maja 2022 r.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 121/GN/2022

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 6 maja 2022 r.
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 121/GN/2022

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 6 maja 2022 r.
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 121/GN/2022

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 6 maja 2022 r.
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Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 121/GN/2022

Burmistrza Międzyzdrojów

z dnia 6 maja 2022 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 1E2FE8DD-06FE-4932-9899-6BD97754A9BC. Podpisany Strona 1


	Zarządzenie
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Zalacznik 1
	Zalacznik 2
	Zalacznik 3
	Zalacznik 4
	Zalacznik 5
	Zalacznik 6

		2022-05-06T00:00:00+0200
	Polska
	Formalne zatwierdzenie (Proof of approval)




