
ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2021 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 25.10.2021 r.  
 
w sprawie przeznaczenia części niezabudowanych działek gruntu do oddania w dzierżawę 
na cele prowadzenia ogródków gastronomicznych 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz w wykonaniu 
uchwały nr XL/370/21 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na oddanie w dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu położonych  
w Kościerzynie stanowiących płytę rynku 
zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę części niezabudowanych działek gruntu ozn.  
nr geodez. 55/1 i nr 55/2, położonych w obrębie 11 miasta Kościerzyna, stanowiących płytę 
rynku, na cele prowadzenia ogródków gastronomicznych przez pięć kolejnych, następujących  
po sobie sezonów letnich począwszy od 2022 r., wymienionych 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 0050.153.2021 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 
dnia 25.10.2021 r.  

 
 

Wykaz 
części niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

na cele prowadzenia ogródków gastronomicznych  
 

Położenie 
nieruchomości 

Nr geodez. 
działek 

Wyznaczona 
część 

oznaczona 
symbolem 

Powierzchnia 
wyznaczonej 
części w m2 

Nr księgi 
wieczystej 

Okres 
dzierżawy 

Wywoławcza 
wysokość 
czynszu 

dzierżawnego 
za sezon letni  

Wysokość 
wadium  

w zł 

Kościerzyna 
obręb 11 
ul. Rynek 
(płyta rynku) 

 

55/1 
55/2 

 

A 157 GD1E/00008917/8 5 sezonów 
letnich 

począwszy 
od 2022 r.  

12.800,00 zł 
+ podatek VAT 

2.000,00 

B 196 15.800,00 zł 
+ podatek VAT 

C 118 9.800,00 zł 
+ podatek VAT 

D 118 9.800,00 zł 
+ podatek VAT 

E 145 11.800,00 zł 
+ podatek VAT 

F 202 16.800,00 zł 
+ podatek VAT 

 

1. Przez sezon letni rozumie się okres zawierający się w miesiącach od 1 kwietnia do 30 
września każdego roku kalendarzowego.  

2. Stawka czynszu może ulec 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 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). 

 
 
  

Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 
 

                          Michał Majewski 
 


