
                     Załącznik do Zarządzenia   

                       Nr GN.19.2019 

                    Burmistrza  Miasta Redy 

                    z dnia  28 czerwca 2019 r. 

WYKAZ 

 

    

Lp. 

Oznaczenie 

nieruchomości 

 

Powierzchnia 

najmu, 

dzierżawy 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie i 

sposób 

zagospodarowania 

Okres 

trwania 

dzierżawy, 

najmu 

Cena  

 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady aktualizacji opłat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

1. 

 

Część działki  397/21   

Księga Wieczysta  

KW GD1W/00030978/2, 

obręb Reda 1, 

ul. Gniewowska 

        

 

 

   38  m2 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

 

Ogród 

przydomowy  

 

 

Do  3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

1,76 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. 

 

 

2. 

 

Część działki  397/20   

Księga Wieczysta 

KW GD1W/00030978/2, 

obręb Reda 1, 

ul. Gniewowska 

 

 

  

  102 m2 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

Droga dojazdowa 

 

 

Do  3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

1,76 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. 

 

 

3. 

 

Część działki 244/4 

Księga Wieczysta 

KW GD1W/00031346/0 

obręb  Reda 2, 

ul. Pucka 

 

 

  160 m2 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

Ogród 

przydomowy 

 

Do  3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

1,76 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. 

 

Część działki 320 Księga 

Wieczysta 

KW GD2W/00017913/9 

obręb  Reda 5, 

ul. Sosnowa 

 

 

 

 33 m2 

 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

 

Ogród 

przydomowy 

 

 

 

Do  3 lat 

 

 

Czynsz dzierżawny   

1,76 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. 

 

Część  działki nr 644/1  

Księga Wieczysta 

KW GD1W/00030450/5 

obręb  Reda 1, 

ul. Obwodowa,  oraz 

część  działki nr 643/3  

Księga Wieczysta 

KW GD1W/00034200/6 

obręb  Reda 1, 

ul. Obwodowa 

 

 

 

300 m2 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

Parking 

 

 

Do  3 lat 

 

 

Czynsz dzierżawny   

1,04 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. 

 

 

 

6. 

 

Część działki  444/5 i 

część działki nr 443/5   

Księga Wieczysta  

KW GD1W/00030970/6 

obręb Reda 2,  

ul. Olchowa 

 

 

80 m2 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

Parking 

 

 

 

Do  3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

1,04 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. 

 

 

 

7. 

 

Część działki  445/3   

Księga Wieczysta  

KW 5884 

obręb Reda 2,  

ul. Olchowa 

 

208 m2 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

Cele składowe 

 

 

Do  3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

2,59 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. 

 



 

8. 

 

Działka nr  705/7   

Księga Wieczysta  

KW GD1W/0022528/4 

obręb Reda 1,  

ul. Gdańska 

 

 

351 m2 

 

Nieruchomość 

niezabudowana 

 

Cele składowe 

 

Do 3 lat 

 

Czynsz dzierżawny   

2,59 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. 

 

 

 

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 19.07.2019r.    

Reda,  dnia  28 czerwca 2019 r. 


