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Zielona Góra, 26.04.2013 r. 

 

 

WYKAZ 

Nieruchomości będących w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze 

przeznaczonych do dzierżawy  

Lp. Położenie, ulica Nr działki Obręb 

1. Wyjściowa stawka czynszu 

dzierżawy gruntu bez VAT 

(zł/m
2
) 

 

2. Stawka czynszu najmu 

powierzchni sauny bez 

VAT (zł/m
2
) od momentu 

oddania do użytkowania 

Powierzchnia 

działki (m
2
) 

Przeznaczona 

do dzierżawy 

1 
ul. Sulechowska 41 

Zielona Góra 

część działki 504/2 

KW ZG1E/00068656/3 
13 

1.      1,00 zł 

 

2.      9,30 zł 

228 

 

Nieruchomość przeznaczona jest na dzierżawę terenu pod budowę sauny zewnętrznej.  Nieruchomość 

zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części terenów miasta Zielona Góra przy ul. Sulechowskiej 41 na 

terenie Centrum Rekreacyjno - Sportowego. Miejsce lokalizacji zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 

do wykazu. 

Termin zagospodarowania działki od dnia podpisania umowy do 31.12.2013 r. 

Cena wyjściowa stawki czynszu wynosi 1,00 zł (netto) za 1 m
2
. Miesięczna stawka czynszu za saunę od 

momentu oddania do użytkowania wynosić będzie 9,30 (netto) za 1 m
2
. 

1. Do czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

2. Dzierżawca oprócz czynszu zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za dostarczane usługi i media 

oraz podatku od nieruchomości. 

3. Czynsz miesięczny oraz opłaty, o których mowa w pkt. 2 płatne będą do 10 każdego miesiąca. 

4. Czynsz będzie corocznie waloryzowany o wskaźnik inflacji. 

Wykaz zostaje wywieszony w terminie od dnia 26 kwietnia do dnia 17 maja 2013 roku na tablicy ogłoszeń (I 

piętro) w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze ul. Sulechowska 41, w Biuletynie 

Informacji Publicznej www.mosir.zgora.pl, natomiast informacja o wywieszeniu wykazu została podana do 

publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Gazecie Lubuskiej. 

 

                     Dyrektor  

             Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz  
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