
ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2017 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 30.08.2017 r.  
 
w sprawie przeznaczenia działek gruntu do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych 
dzierżawców 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.)  
zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości 
położone na terenie Miasta Kościerzyna wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1  
do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Kościerzyna 
na okres 21 dni. 
 
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 
 

                Michał Majewski 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1  
do zarządzenia Nr 0050.111.2017 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 
dnia 30.08.2017 r.  

 
 

Wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

 

Położenie 
nieruchomości 

Nr 
geodez. 
działki 

Nr 
ogródk

a 

Pow. 
działki 

 

Cel 
dzierżawy 

Dzierżawa 
na okres 

Nr księgi 
wieczystej 

Wysokość 
stawki czynszu 

w zł  
w roku 

bieżącym 

Kościerzyna 
obręb 05 

ul. Osiedle 
Tysiąclecia 

210/3 1 316 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

3 lat GD1E/00002270/8 0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

2 128 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2  

3 241 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

4 111 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 
5 80 m2 

6 372 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

7 169 m2 

8 154 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 
9 150 m2 

10 136 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

11 140 m2 

12 111 m2 uprawy 
warzywne 

 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

13 146 m2 uprawy 
warzywne 

 

0,25 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

14 139 m2 uprawy 
warzywne 

 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 



Kościerzyna 
obręb 05 

ul. Osiedle 
Tysiąclecia 

210/3 15 126 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

3 lat GD1E/00002270/8 0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

16 160 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2  

17 159 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

18 164 m2 

19 370 m2 

20 178 m2 

21 297 m2 

22 301 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

23 318 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

24 286 m2 

25 218 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 
26 189 m2 

27 234 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

28 191 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 
29 228 m2 

30 220 m2 

31 206 m2 

32 248 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

33 251 m2 

34 102 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

35 191 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

36+41 281 m2 

37 96 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

38 97 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 



Kościerzyna 
obręb 05 

ul. Osiedle 
Tysiąclecia 

210/3 39 90 m2 uprawy 
warzywne 

3 lat GD1E/00002270/8 0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

40 86 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

42 213 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,32 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

43 81 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

44 99 m2 

45 83 m2 

46 117 m2 

47 126 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

48 157 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

48A 80 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 
49 205 m2 

50 114 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

51 124 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

52 244 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

53 176 m2 

54 248 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

55 197 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

56 199 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 



Kościerzyna 
obręb 05 

ul. Osiedle 
Tysiąclecia 

210/3 57 125 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

3 lat GD1E/00002270/8 0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

58 185 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

59 127 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

60 157 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 
61 72 m2 

62 199 m2 

63 116 m2 

64 106 m2 

65 209 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

66 204 m2 

67 281 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 
68 140 m2 

69 177 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

4,00 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

70 150 m2 0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

70A 108 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

71 159 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

72 109 m2 

73 130 m2 

74+77 235 m2 uprawy 
warzywne 

0,24 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

75 150 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

76 176 m2 



Kościerzyna 
obręb 06 

ul. J. Słowackiego 

142/44 - 103 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

do 
30.06.2020  

GD1E/00014990/8 0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

Kościerzyna 
obręb 07 

ul. Klasztorna 

179 - 185 m2 rekreacja  
i zieleń 

urządzona 

3 lat GD1E/00002404/7 0,31 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 m2 

+ podatek VAT 

Kościerzyna 
obręb 08 

ul. Markubowo 

44/7 - 1,8750 ha rolnicze 3 lat GD1E/00003155/3 114,14 zł 
w stosunku 

rocznym za 1 ha 
46 

Kościerzyna 
obręb 07 

ul. Spokojna 

98 - 0,6339 ha GD1E/00006036/4 

99/47 

Kościerzyna 
obręb 03 

ul. Fabryczna 

179/74 - 1,8162 ha GD1E/00005828/6 

Kościerzyna 
obręb 01 
w rejonie  

ul. Zielonej 

48/2 - 0,7100 ha GD1E/00002117/8 

 
 
Stawka czynszu ulega corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku  
do analogicznego okresu poprzedniego publikowanemu przez Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.). 
 
 


