
              Załącznik nr 1 

 do zarządzenia nr 0050.20.2022 

                z dnia 02.03.2022 roku 

Wykaz nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy i Miasta 
Stawiszyn lub w zarządzie Gminy i Miasta Stawiszyn przeznaczonych do 

oddania w trybie przetargowym w dzierżawę na czas oznaczony pod 
działalność gospodarczą związaną z prowadzeniem działalności handlowej. 

                              

Lp. Położenie 

nieruchomości 

Nr 

działki 

Powierzchnia 

w m2 

Opis 

nieruchomości 

Okres 

dzierżawy 

Stawka 

wyjściowa 

czynszu 

miesięcznego 

netto + 

obowiązująca 

stawka 

podatku VAT 

1. Stawiszyn Część 

działki 

nr 420 

 

20 Nieruchomość 

gruntowa  

Czas 

oznaczony 

100,00 złotych 

 

2. Stawiszyn Część 

działki 

nr 337 

 

200 Nieruchomość 

gruntowa 

Czas 

oznaczony 

500,00 złotych 

 

Wykaz  wywiesza  się od dnia 02.03.2022 roku do 23.03.2022 roku. 

ZASADY DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH POD DZIAŁALNOŚĆ 

GOSPODARCZĄ ZWIĄZANA Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ. 

1. Nieruchomości gruntowe pod działalność gospodarczą oddawane są w dzierżawę                   

w trybie przetargowym. 

2. Umowa z dzierżawcą zawierana jest na czas oznaczony z trzymiesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

3. W przypadku gdy teren stanowiący przedmiot dzierżawy zostanie przeznaczony do 

innego zagospodarowania zgodnie z zamierzeniami Gminy i Miasta Stawiszyn 

Wydzierżawiający uprawniony jest do wypowiedzenia umowy dzierżawy w terminie 

jednego miesiąca. 

4. Burmistrzowi Stawiszyna przysługuje prawo odstąpienia od przeprowadzenia 

ogłoszonego postępowania w trybie przetargowym w sprawie oddania nieruchomości 

gruntowych w dzierżawę, w całości na poszczególne nieruchomości gruntowe,                     

w stosunku do których pojawią się nieprzewidziane wcześniej okoliczności natury 

prawnej, bądź formalnej, uzasadniającej konieczność ich wycofania. 

5. Oferentowi, z którym była już zawarta umowa dzierżawy na ogłaszany przedmiot 

dzierżawy lub podniósł wartość ogłaszanego przedmiotu, przysługuje prawo 

pierwszeństwa z zastrzeżeniem ust. 6. 

6. Czynsz dzierżawny płatny jest raz w miesiącu na podstawie powiadomień                                 



o wysokości opłat wystawionych przez Burmistrza Stawiszyna w terminie określonym                                

w powiadomieniu. 

7. Z wszelkimi szczegółami dot. dzierżawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu 

Gminy i Miasta Stawiszyn przy ul. Szosa Pleszewska 3, 62-820 Stawiszyn, pokój 16                

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. 

 

 


