
  

ZARZĄDZENIE   NR 124 /GKM /15 
         BURMISTRZA  MIASTA CHEŁM ŻY 

          z dnia 30  września  2015 r. 
 
 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowych 
przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 

 
 

Na  podstawie  art. 30  ust. 2  pkt.  3  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379  i 1072 ) art.13 ust.1,  
art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 
2015 r. poz. 782, 1039, 1180 i 1265 ) zarządzam, co  następuje:  

  
 
           § 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność gminy Miasto Chełmża, przeznaczonych do wydzierżawienia   
w trybie bezprzetargowym. 
            2.  Wykaz, o którym mowa w pkt.1, stanowi załącznik   do  niniejszego  zarządzenia i 
zostaje wywieszony na okres 21 dni. 
 
        § 2. Informację o wywieszeniu wykazu, podaje się do publicznej wiadomości poprzez  
wywieszenie na tablicy ogłoszeń, w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 
www.bip.chelmza.pl. 

 
§ 3. Wykonanie  zarządzenia   powierzam  Naczelnikowi  Wydziału    Gospodarki  

Miejskiej. 
     
§ 4.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



  

Załącznik  do Zarządzenia Nr  124  /GKM/15 
Burmistrza Miasta Chełmży z dnia  30 września  2015 r. 
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości 
gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym. 

 
 

WYKAZ   NIERUCHOMO ŚĆI   PRZEZNACZONYCH   DO   DZIER ŻAWY 
 

na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2015 r.,poz.782 z  późn. zm.), 
 podaje się do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.  

 
 

LP Oznaczenie nieruchomości 
według księgi wieczystej oraz 

katastru nieruchomości 
 
 
 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania , 

termin  zagospodarowania 
nieruchomości 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy, termin 
wnoszenia opłat, zasady aktualizacji opłat 

Informacje o 
przeznaczeniu do 
wydzierżawienia 

Nr KW obręb, Nr 
działki , 

powierzchnia 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

2.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

3.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

4.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 

Nieruchomość 
zostaje 



  

1.1184 ha Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

5.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

6.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

7.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

8.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

9.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

10.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

11.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

12.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: ZD3 – 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 

Nieruchomość 
zostaje 



  

1.1184 ha Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

13.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

14.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

15.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

16.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

17.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

18.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0403 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 44,61 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

19.  TO1T/00031411/0 Obręb 15 
dz.7/4 

1.1184 ha 

0.0223 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Toruńskiej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:ZD3 – 
ogrody działkowe 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 24,69 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 



  

20.  TO1T/00032702/4 Obręb 13 
dz.24/2 

8.5157 ha 

0.0471 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Polnej  

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:12 ZD - 
Tereny ogrodów działkowych. 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 52,14 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

21.  TO1T/00032702/4 Obręb 13 
dz.24/2 

8.5157 ha 

0.0141 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Polnej  

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: 12 ZD - 
Tereny ogrodów działkowych. 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 15,61 (brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

22.  TO1T/00015298/3 Obręb 7 
dz.78 

0.2170 ha 

0.2170 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Trakt 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: 6MN-teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
wolnostojącej. 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na cele rolne. Dzierżawa 
na okres 3 lat. 

• 91,96 zł w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

23.  TO1T/00035062/6 Obręb 7 
dz.2 

6.0396 ha 

1.1000 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Trakt 

 
Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:  
2 WS;1 Z;1UB;8Z;2Z-tereny zieleni 
naturalnej, tereny zabudowy usług 
nieuciążliwych-powierzchnia biurowo-
administracyjna; 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na cele rolne. Dzierżawa 
na okres 3 lat. 

• 459,80 zł w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

24.  TO1T/00020412/7 Obręb 9 
dz.40/10 
0.0260 ha 

0.0260 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Górnej 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: 58MN/U-
teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, usługi 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na ogródek działkowy. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 10,87 zł w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

25.  TO1T/00031148/5 Obręb 3 
dz.20/29 
0.0041 ha 

0.0041 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. ks. P. Skargi  

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: B19MW,U 
–Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej , 
tereny zabudowy usługowej. 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na grunt pod garaż , 
teren. Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 400,82 (brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

26.  TO1T/00031487/3 
TO1T/00031148/5 

Obręb 3 
dz.20/27 
0.0012 ha 
dz.20/28 

0.0046 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. ks. P. Skargi  

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: 
B19MW,U –Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej , 

• 621,52 zł (brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 



  

0.0034 ha tereny zabudowy usługowej. 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na grunt pod garaż ,teren. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

27.  TO1T/00031487/5 Obręb 3 
dz.20/24 
0.0023 ha 
dz.13/23 
0.0006 ha 

0.0029 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. ks. P. Skargi  

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: 
B19MW,U –Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej , 
tereny zabudowy usługowej. 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na grunt pod garaż ,teren. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 279,42 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

28.  TO1T/00031487/3 Obręb 3 
dz.20/25 
0.0036 ha 

0.0036 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. ks. P. Skargi  

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: 
B19MW,U –Tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej , 
tereny zabudowy usługowej. 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na grunt pod garaż ,teren. 
Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 354,14 zł ( brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

29.  TO1T/00006905/6 
TO1T/00031411/0 

Obręb 12 
dz.51 

0.9718 ha 
dz.48/3 

1.0991 ha 

2.0709 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. T. Kościuszki 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:  
24 MN- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Nieruchomość 
wydzierżawiona z przeznaczeniem na cele 
rolne. Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 865,64 zł w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

30.  TO1T/00035683/5 Obręb 9 
dz.1/27 

2.7035 ha 

1.8500 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Trakt 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:  
9MN- tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na cele rolne. Dzierżawa 
na okres 3 lat. 

• 773,30 zł w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

31.  TO1T/00011739/9 Obręb 6 
dz.94 

0.0381 ha 

0.0381 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. Kochanowskiego 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu:  
MN4 - tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na cele rolne. Dzierżawa 
na okres 3 lat. 

• 42,18 zł (brutto) w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

32.  TO1T/00007361/7 Obręb 6 
dz.84/3 

0.0908 ha 

0.0826 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. M. Reja 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: K10-teren 
komunikacji drogowej. 
Nieruchomość wydzierżawiona z 
przeznaczeniem na cele rolne. Dzierżawa 
na okres 3 lat. 

• 34,53 zł w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

33.  TO1T/00033942/5 Obręb 9 
dz.343 

0.0131 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: 43 MN- 

• 5,48 zł w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 

Nieruchomość 
zostaje 



  

0.0131 ha Chełmży przy  
ul. Wł. Broniewskiego 

tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. Nieruchomość 
wydzierżawiona z przeznaczeniem na cele 
rolne. Dzierżawa na okres 3 lat. 

po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 

34.  TO1T/00031411/0 Obręb 12 
dz.44/19 
1.0189 ha 

0.0131 ha Nieruchomość 
gruntowa położona  w 
Chełmży przy  
ul. T. Kościuszki 

Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego - symbol planu: ZP16 
Tereny zieleni urządzonej. Nieruchomość 
wydzierżawiona z przeznaczeniem na cele 
rolne. Dzierżawa na okres 3 lat. 

• 313,52 zł w stosunku rocznym 
• czynsz płatny w okresach kwartalnych do 10 dnia 
po upływie kwartału a za IV kwartał do dnia 10 grudnia 
• zmiana wysokości czynszu w przypadku zmiany 
stawek czynszowych Zarządzeniem Burmistrza 

Nieruchomość 
zostaje 

wydzierżawiona  na 
pisemny wniosek. 
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