
 

Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr 0050.50.2021  

Burmistrza Radzymina 

z dnia 27 kwietnia 2021 roku 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM 

 

 
Lp. Oznaczenie nieruchomości według księgi 

wieczystej oraz katastru nieruchomości  
Powierzchnia 
nieruchomości  

Opis  
nieruchomości  

Przeznaczenie 
nieruchomości  
i sposób jej 
zagospodarowania 
 

Wysokość 
opłat  
z tytułu 
najmu  

Terminy wnoszenia 
opłat  

Zasady 
aktualizacji 
opłaty 

Termin 
zagospodarowania 
nieruchomości / 
Forma najmu  

1.  Pawilon handlowy nr 2, położony na terenie 
targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie, 
zlokalizowany na działce ew. nr 69/2, obręb 05-
01, uregulowanej  
w księdze wieczystej  
nr WA1W/00031854/9,  
gmina Radzymin. 

12,87 m2 Na nieruchomości 
zlokalizowane jest 
targowisko miejskie. 
Znajdują się na niej 
pawilony handlowe  
w zabudowie 
szeregowej. Grunt 
jest utwardzony. 
Nieruchomość jest 
położona  
w Radzyminie przy 
ul. Ogrodowej.   
 

Teren usług handlu i 
usług o różnych 
funkcjach  
– targowisko miejskie.  
Sprzedaż mięsa  
i wędlin.  

350,00 zł 
netto 
miesięcznie 
za pawilon 
plus 23% 
podatek VAT. 

Do ostatniego dnia 
każdego miesiąca.  

Raz w roku 
według 
wskaźnika 
inflacji 
ogłoszonego 
przez GUS.  

W drodze 
bezprzetargowej na 
okres 3 lat. Jest to 
pierwsza umowa.  

2. Pawilon handlowy nr 5, położony na terenie 
targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie, 
zlokalizowany na działce ew. nr 69/2, obręb 05-
01, uregulowanej  
w księdze wieczystej  
nr WA1W/00031854/9,  
gmina Radzymin.  

12,87 m2  Na nieruchomości 
zlokalizowane jest 
targowisko miejskie. 
Znajdują się na niej 
pawilony handlowe  
w zabudowie 
szeregowej. Grunt 
jest utwardzony. 
Nieruchomość jest 
położona  
w Radzyminie przy 
ul. Ogrodowej.   
 

Teren usług handlu i 
usług o różnych 
funkcjach  
– targowisko miejskie.  
Sprzedaż mięsa  
i wędlin. 

350,00 zł 
netto 
miesięcznie 
za pawilon 
plus 23% 
podatek VAT. 

Do ostatniego dnia 
każdego miesiąca. 

Raz w roku 
według 
wskaźnika 
inflacji 
ogłoszonego 
przez GUS.  

W drodze 
bezprzetargowej na 
okres 3 lat. Jest to 
pierwsza umowa. 



 

3. Pawilon handlowy nr 7, położony na terenie 
targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie, 
zlokalizowany na działce ew. nr 69/2, obręb 05-
01, uregulowanej w księdze wieczystej nr 
WA1W/00031854/9, gmina Radzymin. 

12,87 m2 Na nieruchomości 
zlokalizowane jest 
targowisko miejskie. 
Znajdują się na niej 
pawilony handlowe  
w zabudowie 
szeregowej. Grunt 
jest utwardzony. 
Nieruchomość jest 
położona  
w Radzyminie przy 
ul. Ogrodowej.   
 

Teren usług handlu i 
usług o różnych 
funkcjach  
– targowisko miejskie.  
Sprzedaż mięsa  
i wędlin. 

350,00 zł 
netto 
miesięcznie 
za pawilon 
plus 23% 
podatek VAT. 

Do ostatniego dnia 
każdego miesiąca. 

Raz w roku 
według 
wskaźnika 
inflacji 
ogłoszonego 
przez GUS.  

W drodze 
bezprzetargowej na 
okres 3 lat. Jest to 
pierwsza umowa. 

4. Pawilon handlowy nr 9, położony na terenie 
targowiska przy ul. Ogrodowej w Radzyminie, 
zlokalizowany na działce ew. nr 69/2, obręb 05-
01, uregulowanej w księdze wieczystej nr 
WA1W/00031854/9, gmina Radzymin. 

12,87 m2 Na nieruchomości 
zlokalizowane jest 
targowisko miejskie. 
Znajdują się na niej 
pawilony handlowe  
w zabudowie 
szeregowej. Grunt 
jest utwardzony. 
Nieruchomość jest 
położona  
w Radzyminie przy 
ul. Ogrodowej.   
 

Teren usług handlu i 
usług o różnych 
funkcjach  
– targowisko miejskie.  
Sprzedaż mięsa  
i wędlin. 

350,00 zł 
netto 
miesięcznie 
za pawilon 
plus 23% 
podatek VAT. 

Do ostatniego dnia 
każdego miesiąca. 

Raz w roku 
według 
wskaźnika 
inflacji 
ogłoszonego 
przez GUS.  

W drodze 
bezprzetargowej na 
okres 3 lat. Jest to 
pierwsza umowa. 

 
 


