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       W Y K A Z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych 
do oddania w najem i dzierżawę  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. 
97, 

98 
ok. 1 m2 NS1S/00083925/8 

Część powierzchni dachu 

Szkoły Podstawowej im. 

św. Kingi w Popowicach 

Przeznaczone na 

antenę odczytową 

RDC Premium 

najem 

123,00 zł brutto, oraz 

dodatkowa opłata z 

tytułu zużycia energii 

elektrycznej  w 

wysokości 14,76 zł 

brutto 

miesięcznie 

Czynsz oraz opłata dodatkowa 

płatne będą w terminie do 10 

dnia każdego miesiąca, za 

miesiąc poprzedni, na 

podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT na 

koniec danego miesiąca. 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

od  01.02.2022 r.  

do 31.01.2025 r. 

2. 251 ok. 1 m2 NS1S/00086862/9 

Część powierzchni dachu 

Szkoły Podstawowej im. 

Jana Brzechwy w 

Skrudzinie 

Przeznaczone na 

antenę odczytową 

RDC Premium 

najem 

123,00 zł brutto, oraz 

dodatkowa opłata z 

tytułu zużycia energii 

elektrycznej  w 

wysokości 14,76 zł 

brutto 

miesięcznie 

Czynsz oraz opłata dodatkowa 

płatne będą w terminie do 10 

dnia każdego miesiąca, za 

miesiąc poprzedni, na 

podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT na 

koniec danego miesiąca. 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

od  01.01.2022 r.  

do 31.12.2024 r. 

3. 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 31.12.2024 r. 

4. 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. 

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. 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. 



7. 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. 

8. 

3/5, 

3/2, 

5/4, 

8/8, 

8/9, 

8/5 

0,70 ha 
NS1S/00041454/9 

NS1S/00041454/9 

Nieruchomość położona 

w Myślcu 
Przeznaczenie na 

pole Paintballowe 
dzierżawa 2000,00 zł + VAT 

rocznie 

Płatne  w dwóch ratach z góry 

do 31 marca za I półrocze i do 

30 września  za II półrocze 

każdego roku 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

3 lata   

9. 

101 

102/2 

 

0,8398 

0,18 

 

NS1S/00091311/0 

NS1S/00140721/6 

Nieruchomość położona 

na terenie Stawów w 

Starym Sączu 

Przeznaczona na 

Wake Park 

 

dzierżawa 500,00 + VAT 

miesięcznie 

Płatne do 15 dnia każdego 

miesiąca 

Czynsz może ulec 

zmianie na 

podstawie spisanego 

aneksu 

10 lat 
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