
 
  Załącznik Nr 1 

                                                                 do Zarządzenia Nr GG.00501.572.2014.RS 
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina  

z dnia 14 kwietnia 2014r. 
 
  

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH W NAJEM W REJONIE UL. 25 STYCZNIA W MOSINIE 
 

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t .j. DZ.U z 2010r. nr 102, poz. 651 ze zm./, podaje się do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych najem na terenie Gminy Mosina.   

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości wg 
ewidencji gruntów 

Powierzchnia 
wynajmowanej 
nieruchomości 

Położenie 
nieruchomości 

(obręb) 

Przeznaczenia 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania 

Okres 
trwania 
umowy 

Wysokość 
opłat z tytułu 

najmu 

Termin 
wnoszenia  

opłat 

Tryb oddanie w najem i 
określenie najemcy 

Nr 

działki 

Nr księgi 
wieczystej 

1. 1746/
57 

PO1M/000
32171/3 

0.0296 ha Mosina Ogródki przydomowe, 
uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
2. 1746/

58 
PO1M/000

32171/3 
0.0233 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
3. 1746/

59 
PO1M/000

32171/3 
0.0228 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
4. 1746/

60 
PO1M/000

32171/3 
0.0218 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 



5. 1746/
61 

PO1M/000
32171/3 

0.0207 ha Mosina Ogródki przydomowe, 
uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
6. 1746/

62 
PO1M/000

32171/3 
0.0199 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
7. 1746/

63 
PO1M/000

32171/3 
0.0191 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
8. 1746/

64 
PO1M/000

32171/3 
0.0182 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
9. 1746/

65 
PO1M/000

32171/3 
0.0171 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
10. 1746/

66 
PO1M/000

32171/3 
0.0183 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
11. 1746/

67 
PO1M/000

32171/3 
0.0156 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 



wyłoniony zostanie w 
wyniku przetargu. 

12. 1746/
68 

PO1M/000
32171/3 

0.0171 ha Mosina Ogródki przydomowe, 
uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
13. 1746/

69 
PO1M/000

32171/3 
0.0146 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
14. 1746/

70 
PO1M/000

32171/3 
0.0147 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
15. 1746/

71 
PO1M/000

32171/3 
0.0143 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
16. 1746/

72 
PO1M/000

32171/3 
0.0131 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
17. 1615/

29 
PO1M/000

32171/3 
0.0013 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 



18. 1615/
30 

PO1M/000
32171/3 

0.0008 ha Mosina Ogródki przydomowe, 
uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
19. 1615/

31 
PO1M/000

32171/3 
0.0134 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
20. 1615/

32 
PO1M/000

32171/3 
0.0121 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
21. 1615/

33 
PO1M/000

32171/3 
0.0056 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
22. 1600/

46 
PO1M/000

32171/3 
0.0048 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
23. 1600/

47 
PO1M/000

32171/3 
0.0107 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
24. 1600/

48 
PO1M/000

32171/3 
0.0110 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 



wyłoniony zostanie w 
wyniku przetargu. 

25. 1600/
49 

PO1M/000
32171/3 

0.0109 ha Mosina Ogródki przydomowe, 
uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
26. 1600/

50 
PO1M/000

32171/3 
0.0119 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
27. 1600/

51 
PO1M/000

32171/3 
0.0124 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
28. 1600/

52 
PO1M/000

32171/3 
0.0123 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
29. 1600/

53 
PO1M/000

32171/3 
0.0128 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
30. 1600/

54 
PO1M/000

32171/3 
0.0128 ha Mosina Ogródki przydomowe, 

uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 



31. 1600/
55 

PO1M/000
32171/3 

0.0129 ha Mosina Ogródki przydomowe, 
uprawy rolniczo 
ogrodnicze. Brak 

MPZP. 

 3 lata 0,10 zł za 
m2 /miesiąc 

Kwartalnie Nieruchomość zostanie 
wynajęta na pisemny 

wniosek. W przypadku 
wpływu więcej niż 

jednego wniosku najemca 
wyłoniony zostanie w 

wyniku przetargu. 
Na podstawie zarządzenia nr GG.00501.176.2011.AC  Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2011r. 
 
 
Sprawę prowadzi: Rozalia Skrzypczak 
Referat Geodezji i Nieruchomości 
Tel. 618 109 574, pok. 125 


