
Załącznik do Zarządzenia   

Nr GN.31.2018 

Burmistrza  Miasta Redy 

z dnia  19 listopada 2018 r. 

WYKAZ 

 

    

Lp. 

Oznaczenie 

nieruchomości 

 

Powierzchnia 

najmu, 

dzierżawy 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie i 

sposób 

zagospodarowani

a 

Okres 

trwania 

dzierżawy, 

najmu 

Cena  

 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady aktualizacji opłat 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

 

Część działki  417/14   

Księga Wieczysta  

KW GD1W/00037010/8, 

obręb Reda 1, 

ul. Gniewowska 

        

 

 

   19  m2 

 

Nieruchomość 

zabudowana 

pawilonem 

handlowym, 

stanowiącym 

własność 

dzierżawcy 

 

 

Cele handlowe  

 

 

Do  3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

2,55 zł/netto/ m2/  

miesięcznie 

 

 

 

Określony w 

umowie 

 

Waloryzacja  jeden raz 

w roku z zastosowaniem 

średniorocznego wskaźnika  

wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych 

o wskaźnik za rok 

poprzedni. 

 

 

2. 

 

Część działki  417/14   

Księga Wieczysta 

KW GD1W/00037010/8, 

obręb Reda 1, 

ul. Gniewowska 

 

 

  

  40 m2 

 

Nieruchomość 

zabudowana 

pawilonem 

handlowym, 

stanowiącym 

własność 

dzierżawcy 

 

Cele handlowe 

 

 

Do  3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

2,55 zł/netto/ m2/  

miesięcznie 

 

 

Określony w 

umowie 

 

Waloryzacja  jeden raz 

w roku z zastosowaniem 

średniorocznego wskaźnika  

wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych 

o wskaźnik za rok 

poprzedni. 

 

 

3. 

 

Część działki 1063 

Księga Wieczysta 

KW GD1W/00030978/2 

obręb  Reda 1, 

ul. Gniewowska 

 

 

  76 m2 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

ogród 

przydomowy 

 

Do  3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

1,73 zł/netto/ m2/  

rocznie 

 

 

Określony w 

umowie 

 

Waloryzacja  jeden raz 

w roku z zastosowaniem 

średniorocznego wskaźnika  

wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych 

o wskaźnik za rok 

poprzedni. 

 

 



 

4. 

 

Działka 517/2  

Księga Wieczysta 

KW GD1W/00020747/1 

obręb Reda 1, 

ul. Poniatowskiego 

 

 

 

 80m2 

 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

 

ogród 

przydomowy 

 

 

 

Do  3 lat 

 

 

Czynsz dzierżawny   

1,73 zł/netto/ m2/  

rocznie 

 

 

 

Określony w 

umowie 

 

Waloryzacja  jeden raz 

w roku z zastosowaniem 

średniorocznego wskaźnika  

wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych 

o wskaźnik za rok 

poprzedni. 

 

 

 

5. 

 

Działka 107/1 Księga 

Wieczysta 

KW GD1W/00011319/6 

obręb  Reda 1, 

ul. Derdowskiego 

 

 

 

53 m2 

 

 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

 

ogród 

przydomowy 

 

 

 

Do  3 lat 

 

 

Czynsz dzierżawny   

1,73 zł/netto/ m2/  

rocznie 

 

 

 

Określony w 

umowie 

 

Waloryzacja  jeden raz 

w roku z zastosowaniem 

średniorocznego wskaźnika  

wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych 

o wskaźnik za rok 

poprzedni. 

 

 

 

6. 

Część działki  455/2   

Księga Wieczysta  

KW GD1W/00031769/1 

obręb Reda 1, 

ul. Spacerowa 

 

 

4,7m2 

 

Nieruchomość 

zabudowana 

budynkiem 

garażowym, 

stanowiącym 

własność 

dzierżawcy 

 

garaż 

 

 

 

Do  3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

1,02 zł/netto/ m2/  

miesięcznie 

 

 

Określony w 

umowie 

 

Waloryzacja  jeden raz 

w roku z zastosowaniem 

średniorocznego wskaźnika  

wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych 

o wskaźnik za rok 

poprzedni. 

 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 10.12.2018r.    

Reda,  dnia  19.11.2018 r. 


