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       W Y K A Z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych 
do oddania w najem, dzierżawę  i użyczenie w drodze bezprzetargowej 

 

Lp 
Nr 

działki 
Pow. Nr KW 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie  

i sposób jej 

zagospodarowania 

Rodzaj 

umowy 

Wysokość czynszu 

dzierżawnego 
Termin wnoszenia opłat 

Zasady aktualizacji 

opłat 

Termin 

zagospodarowania 

1. 230 ok. 1 m2 NS1S/00093779/2 

Część powierzchni dachu 

Szkoły Podstawowej im. 

1 PSP AK w Gaboniu 

Przeznaczone na 

antenę odczytową 

RDC Premium 

dzierżawa 

123,00 zł brutto, oraz 

dodatkowa opłata z 

tytułu zużycia energii 

elektrycznej  w 

wysokości 14.76 zł 

brutto 

miesięcznie 

Płatne do 14 dni od daty 

wystawienia faktury 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

od  01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. 

2. 679 0,0015 ha NS1S/00115576/0 
Nieruchomość położona 

w Starym Sączu 

Nieruchomość 

przeznaczona pod 

garaż 

dzierżawa 300,00 zł + podatek 

VAT rocznie 

Płatne  w dwóch ratach z góry 

do 31.03.2022 r. za I półrocze i 

do 30.09.2022 r.  za II półrocze 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. 

3. 679 0,0015 ha NS1S/00115576/0 
Nieruchomość położona 

w Starym Sączu 

Nieruchomość 

przeznaczona pod 

garaż 

dzierżawa 300,00 zł + podatek 

VAT rocznie 

Płatne  w dwóch ratach z góry 

do 31.03.2022 r. za I półrocze i 

do 30.09.2022 r.  za II półrocze 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. 

4. 95/4 0,02 ha NS1S/00063998/4 
Nieruchomość położona 

w Myślcu 

Nieruchomość 

przeznaczona na 

cele rekreacyjne 

dzierżawa 45,00 zł + podatek 

VAT miesięcznie 

Płatny z góry do 15 dnia 

każdego miesiąca 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Od 01.12.2021 r.  

do 30.11.2024 

5. 679 0,0015 ha NS1S/00115576/0 
Nieruchomość położona 

w Starym Sączu 

Nieruchomość 

przeznaczona pod 

garaż 

dzierżawa 300,00 zł + podatek 

VAT rocznie 

Płatne  w dwóch ratach z góry 

do 31.03.2022 r. za I półrocze i 

do 30.09.2022 r.  za II półrocze 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. 

6. 289 1148 m2 NS1S/00097360/0 
Hala sportowa w Szkole 

Podstawowej w Barcicach 
Przeznaczone na 

zajęcia sportowe 
najem 40,00 zł brutto za 1 

godzinę 

Płatne za faktyczne 

wykorzystanie hali sportowej, 

miesięcznie na podstawie 

faktury wystawionej ostatniego 

dnia roboczego miesiąca  

z terminem płatności 14 dni  

od daty jej wystawienia 

 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Do 30.06.2022 r. 



7. 289 1148 m2 NS1S/00097360/0 
Hala sportowa w Szkole 

Podstawowej w Barcicach 
Przeznaczone na 

zajęcia sportowe 
najem 40,00 zł brutto za 1 

godzinę 

Płatne za faktyczne 

wykorzystanie hali sportowej, 

miesięcznie na podstawie 

faktury wystawionej ostatniego 

dnia roboczego miesiąca 

 z terminem płatności 14 dni  

od daty jej wystawienia 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Do 30.06.2022 r. 

8. 289 1148 m2 NS1S/00097360/0 
Hala sportowa w Szkole 

Podstawowej w Barcicach 
Przeznaczone na 

zajęcia sportowe 
najem 40,00 zł brutto za 1 

godzinę 

Płatne za faktyczne 

wykorzystanie hali sportowej, 

miesięcznie na podstawie 

faktury wystawionej ostatniego 

dnia roboczego miesiąca  

z terminem płatności 14 dni  

od daty jej wystawienia 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Do 30.06.2022 r. 

9. 289 1148 m2 NS1S/00097360/0 
Hala sportowa w Szkole 

Podstawowej w Barcicach 
Przeznaczone na 

zajęcia sportowe 
najem 40,00 zł brutto za 1 

godzinę 

Płatne za faktyczne 

wykorzystanie hali sportowej, 

miesięcznie na podstawie 

faktury wystawionej ostatniego 

dnia roboczego miesiąca  

z terminem płatności 14 dni  

od daty jej wystawienia 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Do 30.06.2022 r. 

10. 
2465/9 

2466/2 

1,1769 ha 

0,0447 ha 

NS1S/00064624/9 

NS1S/00120784/9 

Nieruchomość położona 

w Starym Sączu 

Przeznaczone na 

zaplecze 

magazynowo 

sprzętowe oraz pod 

mobilną wytwórnię 

mas bitumicznych 

dzierżawa 
10 000,00 zł 

miesięcznie + podatek 

VAT 

Płatny do 15 dnia każdego 

miesiąca na podstawie faktury 

VAT 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Od 01.01.2022 r. 

do 31.12.2022 r. 

11. 679 0,0015 ha NS1S/00115576/0 
Nieruchomość położona 

w Starym Sączu 

Nieruchomość 

przeznaczona pod 

garaż 

dzierżawa 300,00 zł + podatek 

VAT rocznie 

Płatne  w dwóch ratach z góry 

do 31.03.2022 r. za I półrocze 

 i do 30.09.2022 r.  za II 

półrocze 

 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. 

12. 679 0,0015 ha NS1S/00115576/0 
Nieruchomość położona 

w Starym Sączu 

Nieruchomość 

przeznaczona pod 

garaż 

dzierżawa 300,00 zł + podatek 

VAT rocznie 

Płatne  w dwóch ratach z góry 

do 31.03.2022 r. za I półrocze  

i do 30.09.2022 r.  za II 

półrocze 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. 

13. 679 0,0015 ha NS1S/00115576/0 
Nieruchomość położona 

w Starym Sączu 

Nieruchomość 

przeznaczona pod 

garaż 

dzierżawa 300,00 zł + podatek 

VAT rocznie 

Płatne  w dwóch ratach z góry 

do 31.03.2022 r. za I półrocze  

i do 30.09.2022 r.  za II 

półrocze 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. 



14. 

725 9 m2 NS1S/00064623/2 
Nieruchomość położona 

w Barcicach 

Nieruchomości 

zostają 

przeznaczone pod 

lokalizację 

metalowych 

pojemników na 

zbiórkę odzieży 

używanej 

użyczenie 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. 

187 6,75 m2 NS1S/00063887/3 
Nieruchomość położona 

w Gołkowicach Górnych 

40/2 6,75 m2 NS1S/00064617/7 
Nieruchomość położona 

w Moszczenicy Niżnej 

238 4,5 m2 NS1S/00064000/9 
Nieruchomość położona 

w Moszczenicy Wyżnej 

711/3 4,5 m2 - 
Nieruchomość położona 

w Przysietnicy 

248 2,25 m2 - 
Nieruchomość położona 

w Skrudzinie 

15. 199 1 m2 - 

Część powierzchni dachu 

na budynku Wiejskiego 

Domu Kultury w 

Mostkach 

Przeznaczone na 

antenę odczytową 

RDC Premium 

najem 112,00 zł netto 

miesięcznie 

Płatne  z góry w terminie do 10 

dnia każdego miesiąca 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Okres 10 lat 

16. 1162/4 29,12 m2 NS1S/00024478/8 

Lokal w budynku 

użytkowym przy ul. 

Krakowskiej 26 w Starym 

Sączu wraz z przynależną 

częścią działki  

Przeznaczone na 

biuro 
najem 212,26 zł netto 

miesięcznie 

Płatne  z góry w terminie do 10 

dnia każdego miesiąca 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Okres 5 lat 

17. 199 191,15 m2 - 

Pomieszczenia w 

budynku Wiejskiego 

Domu Kultury w 

Mostkach 

Przeznaczone na 

potrzeby 

działalności 

statutowej 

stowarzyszenia 

Mostki Razem 

użyczenie 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Do 31.12.2022 r. 

18. 3563/1 0,05 ha - 
Nieruchomość położona 

w Starym Sączu 

Nieruchomość 

przeznaczona na cel 

rolny 

dzierżawa 50,00 zł + podatek 

VAT rocznie 

Płatne  z góry do  

 30 września każdego roku 

 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

Od 01.01.2022 r.  

do 31.12.2022 r. 

Wykaz wywieszono w dniu: 

Zdjęto dnia:                                                                                                                   ZASTĘPCA  BURMISTRZA STAREGO SĄCZA 

            (-)       

     mgr inż. Kazimierz Gizicki 


