
 

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH 
DO  ODDANIA  W  DZIERŻAWĘ 

Prezydent  Miasta  Ciechanów 
podaje  do  publicznej  wiadomości  poniższy  wykaz  nieruchomości  stanowiących  własność  Gminy  Miejskiej  

Ciechanów, przeznaczonych  do  oddania  w  dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców 
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Oznaczenie nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 
dzierżawionej 

 
Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości i 

sposób jej 
zagospodarowania 

Wysokość czynszu 
dzierżawnego i termin 

płatności 

 
Czas 

trwania 
umowy 

 
1 

 
obręb 30-PODZAMCZE 
działka nr 1710/5 o powierzchni 
0,1831 hektara                                                                 
ulica Sienkiewicza 

 
10 metrów 

kwadratowych 

 
Nieruchomość 
zabudowana 
 

 
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
dzielnicy „BLOKI” w 
Ciechanowie 
Sposób 
zagospodarowania: 
dzierżawa gruntu pod 
tymczasowy pawilon 
handlowy  na rzecz 
dotychczasowego 
dzierżawcy 

 
 150,00 złotych netto 
miesięcznie – zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 
Czynsz miesięczny 
płatny do 10 każdego 
miesiąca 

 
 powyżej             

3 lat  

 
2 

 
obręb 30-PODZAMCZE 
działka nr 1414 o powierzchni 
0,2787 hektara                                   
ulica 17 Stycznia 

 
24 metrów 

kwadratowych 

 
Teren zabudowy 
mieszkalno                    
– usługowej 
 

 
Miejscowy plan 
zagospodarowania 
przestrzennego 
dzielnicy „BLOKI” w 
Ciechanowie 
Sposób 
zagospodarowania: 
dzierżawa gruntu pod 
tymczasowy pawilon 
handlowy  na rzecz 
dotychczasowego 
dzierżawcy 

 
 360,00 złotych netto 
miesięcznie – zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 
Czynsz miesięczny 
płatny do 10 każdego 
miesiąca 

 
 powyżej             

3 lat 



 
3 

 
obręb 60-KRUBIN 
działki nr 75, 189/2, 220/7, 
291/3, 41/5, 58                                     

 
6 zbiorników 

wodnych 

 
Nieruchomość 
gruntowa 
 

 
Akweny wodne 
przeznaczone na 
potrzeby wędkarskie 

 
 1.200,00 złotych 
rocznie – zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 
Czynsz roczny płatny do 
31 marca każdego roku 

 
3 lata 

 
4 

 
obręb 30-PODZAMCZE 
działki nr 221/1, 1189, 1191/7, 
1936/6 

 
3 zbiorniki 

wodne 

 
Nieruchomość 
gruntowa 
 

 
Akweny wodne 
przeznaczone na 
potrzeby wędkarskie 

 
 600,00 złotych rocznie 
– zgodnie z 
obowiązującymi 
przepisami 
Czynsz roczny płatny do 
31 marca każdego roku 

 
 3 lata  

 
  
1. Wykaz zawiera nieruchomości  przeznaczone  do wydzierżawienia   powyżej trzech lat, sporządzony zgodnie z artykułem 35 ustawy z dnia  

21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce  nieruchomościami   ( tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2020 roku, pozycja 1990 ze zmianami)                                                      
2. Wydzierżawienie   nieruchomości  następuje  w  drodze  bezprzetargowej,  na  rzecz  dotychczasowego  dzierżawcy.  
3. Wykaz  niniejszy  podlega   publikacji  przez  okres  21 dni.  

 
                                                                                                                                                                            Z upoważnienia PREZYDENTA MIASTA
                 Iwona Kowalczuk 
                                                                                                                               ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 
 

Ciechanów, dnia  2021.11.02 


