
ZARZĄDZENIE NR 7/2023 
BURMISTRZA GONIĄDZA 

z dnia 13 stycznia 2023 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy  nieruchomości  na okres 10 lat stanowiącej własność Gminy Goniądz 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899) oraz § 5 Uchwały Nr XIX/117/08 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie 
określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na 
czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Podla. nr 95 poz. 921), zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Przeznaczam do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy nieruchomość będącą 
własnością Gminy Goniądz, wykazaną w załączniku  do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędzie Miejskim w Goniądzu, ponadto informacja 
o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do  publicznej wiadomości, poprzez opublikowanie na stronie 
internetowej urzędu  www.goniadz.pl   oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   
Burmistrz 

 
 

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz 
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Załącznik do zarządzenia Nr 7/2023 

Burmistrza Goniądza 

z dnia 13 stycznia 2023 r. 

Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Lp. 

Nr działki Nr KW Ogółem Do 
dzierżawy 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 
sposób jej zagospodarowania 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 

Informacje o 
przeznaczeniu do 

oddania w dzierżawę 

1. 1249 LM1G/000019234/0 1,2651ha 0,082ha Nieruchomość 
gruntowa (Ps VI) 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Goniądz przeznaczona jest 
w części pod działalność 
produkcyjną i usługową, w tym 
przemysł, składy, magazyny, 
budownictwo, rzemiosło, usługi, 
handel i inne oraz w części  
pod zabudowę usługową 
o nieuciążliwym charakterze. 
Przeznaczenie na prowadzenie 
Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych    

Do 10 lat od 
podpisania umowy  

Nieruchomość zostanie 
oddana w dzierżawę na 
podstawie złożonego 
wniosku. 

2. 1250/1 LM1G/00019234/0 0,1977ha 0,1977ha  Nieruchomość 
gruntowa (Bi) 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
miasta Goniądz przeznaczona jest 
pod działalność produkcyjną i 
usługową, w tym przemysł składy, 
magazyny, budownictwo, rzemiosło, 
usługi, handel i inne.  Przeznaczenie 
na prowadzenie Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych    

Do 10 lat od 
podpisania umowy 

Nieruchomość zostanie 
oddana w dzierżawę na 
podstawie złożonego 
wniosku. 
Trwały zarząd  został 
wygaszony decyzją 
Burmistrza Goniądza z 
dnia 15.12.2022r.      
(RGN.6844.2.2022) 
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Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 13 stycznia 2023r. do dnia 02 lutego 2023r. 

 

   
Burmistrz 

 
 

mgr inż. Grzegorz Andrzej Dudkiewicz 
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