
                                                                                                                                                                      

Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą 

ul. Wł. Jagiełły 16                                                     tel.: (24) 231-58-61, fax: (24) 231-51-99      tel. 23 662-78-01 
09–150 Czerwińsk nad Wisłą                     e-mail: urzad@czerwinsk.pl ;www.czerwinsk.pl  

 
 WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą działając na podstawie art. 35  ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204  z późn. zm.)  podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy Czerwińsk nad Wisłą,  przeznaczonych  do dzierżawy. 

                          Lp.                                                         1. 2. 

Obręb 0021 Czerwińsk nad Wisłą                                             

ul. Władysława Jagiełły 6 
0008 Nieborzyn 

Jednostka 

ewidencyjna 
142004_2 Czerwińsk nad Wisłą 142004_2 Czerwińsk nad Wisłą 

Powiat  płoński płoński 

Województwo mazowieckie mazowieckie 

Nr działki dz. nr 410/2 część dz. nr 90/2 

Nr księgi wieczystej PL1L/00037596/3 PL1L/00036282/2 

Wydzierżawiona 

powierzchnia 

nieruchomości [ha] 

0.28 ha 0.0200 ha 

Opis nieruchomości Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa 

zabudowana budynkiem dwukondygnacyjnym o 

powierzchni użytkowej 386,23 m2. 

Przedmiotem dzierżawy jest budynek handlowo 

– usługowy o powierzchni użytkowej 39,00 m2 . 

Przeznaczenie 

nieruchomości  
Prowadzenie działalności medycznej – ośrodek zdrowia. Prowadzenie działalności gospodarczej – sklep. 

Wysokość opłaty  3 089,84 zł +VAT 400,00 zł. + VAT 

Termin wnoszenia 

opłat 
miesięcznie miesięcznie 

Zasady aktualizacji 

opłat 
Wysokość czynszu będzie ulegała corocznemu 

zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych za I półrocze roku poprzedniego 

podawany w Komunikacie Prezesa GUS. 

Wysokość czynszu będzie ulegała corocznemu 

zwiększeniu o wskaźnik wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych za I półrocze roku 

poprzedniego podawany w Komunikacie 

Prezesa GUS. 

Informacje o 

przeznaczeniu do 

oddania w dzierżawę 

Oddanie nieruchomości w dzierżawę dotychczasowemu 

użytkownikowi. 

Oddanie nieruchomości do dzierżawy w 

drodze przetargu ustnego nieograniczonego. 

Dodatkowe informacje  można  uzyskać  w  pokoju nr 4 i nr 12 (parter)  Urzędu  Gminy  w  Czerwińsku nad Wisłą  lub  

telefonicznie nr  24 231 58 78, nr 24 231 58 68. 

Wykaz  wywiesza  się  na  tablicy ogłoszeń  w Urzędzie  Gminy w  Czerwińsku nad Wisłą  na okres  21 dni. 

 

 

 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń w UG Czerwińsk nad Wisłą w dniu 14.10.2019 r.                                                                                                                                                                                            

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w UG Czerwińsk nad Wisłą w dniu………………………. 


