
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  289 /2021 

 

       W Y K A Z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Stary Sącz przeznaczonych 
do oddania w użyczenie 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. 303/1 22 m2 NS1S/00130659/7 

Pomieszczenie sali 

warsztatowej w budynku filii 

Biblioteki w Barcicach 

Przeznaczone na 

prowadzenie zajęć z 

języka angielskiego 

użyczenie 
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 

Do 30.06.2022 r. 

2. 2037 0,0044 ha NS1S/00063746/3 

Nieruchomość gruntowa 

zabudowana budynkiem 

„Szalety Miejskie” o pow. 

32,8 m2 w Starym Sączu 

Przeznaczone na 

prowadzenie miejskiej 

toalety publicznej  

dzierżawa 
100,00 zł netto rocznie 

Czynsz płatny z dołu do 

23.12.2022 r. 

Czynsz może ulec 

zmianie na podstawie 

spisanego aneksu 

Do 31.12.2022 

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. 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. 

8 679 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. 
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