
OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

Z DNIA 29 października 2021 r. 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.) 
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza, że przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej następującą nieruchomość: 

Lp. Położenie i opis nieruchomości Powierzchnia 
dzierżawy Sposób korzystania 

z gruntu 

Informacja o 
przeznaczeniu do 

zbycia 
Stawka czynszu dzierżawnego 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Nieruchomość położona w Golubiu-
Dobrzyniu przy ul. Gagarina, w 
obrębie VIII, stanowiąca część działki 
nr 16/7, zapisanej w KW Nr 
T01G/00019131/1. 

30m2 Grunt przeznaczony 
pod garaż 

Oddanie gruntu w 
dzierżawę 

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w 
sprawie ustalenia stawek dzierżawnych. 

f \ 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 
Wywieszono dnia 29.10.2021 r. do dnia 

Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejska j l y 
Zatwierdziła: Kierownik Wydziału Infrastruktury Justyna Stokowska 
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OGŁOSZENIE 
BURMISTRZA MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

Z DNIA 29 października 2021 r. 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej. 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz.1990 ze zm.) 
Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia ogłasza, że przeznacza się do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej następującą nieruchomość: 

Lp. Położenie i opis nieruchomości Powierzchnia 
dzierżawy Sposób korzystania 

z gruntu 

Informacja o 
przeznaczeniu do 

zbycia 
Stawka czynszu dzierżawnego 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Nieruchomość położona w Golubiu-
Dobrzyniu przy ul. Piłsudskiego, w 
obrębie IV, stanowiąca część działki 
nr 664/4, zapisanej w KW Nr 
TOl G/00008361/2. 

3m2 
Grunt przeznaczony 

na cele składowe-
dojazd 

Oddanie gruntu w 
dzierżawę 

Zgodnie z obowiązującym zarządzeniem 
Burmistrza Miasta Golubia-Dobrzynia w 
sprawie ustalenia stawek dzierżawnych. 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni. 
Wywieszono dnia 29.10.2021 r. do dnia 

Sporządziła: inspektor Beata Kołodziejska L ^ y 
Zatwierdziła: Kierownik Wydziału Infrastruktury Justyna Stokowska 


