
Strona 1 z 2 
 

RG.6845.1.1.2023.AW 

O G Ł O S Z E N I E 

BURMISTRZ MSZCZONOWA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MSZCZONÓW 

PRZEZNCZONEJ W CZĘŚCIACH DO DZIERŻAWY  

Lp. 

Oznaczenie  

nieruchomości 

według księgi 

wieczystej  

Położenie 

działki 

Nr 

działki 

Pow.  

działki 

Przeznaczenie nieruchomości w planie 

oraz sposób jej zagospodarowania 

 

Pow.  

dzierżawy 

Przeznaczenie do 

dzierżawy 

Czynsz dzierżawy 

(brutto) 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

1. PL1Z/00025854/4 Mszczonów 356 1 615 m2  

 

Częściowo tereny zieleni urządzonej – 

park miejski oraz częściowo tereny 

zabudowy usługowej - usługi z zakresu 

gastronomii i handlu 

 

 

 

 

12 m2 
Lokalizacja punktu 

gastronomicznego 

1 000,00 zł             

(w miesiącach 

kwiecień-wrzesień) 

100,00 zł                   

(w miesiącach 

październik-marzec) 

do 15-go 

każdego 

miesiąca 

12 m2 
Lokalizacja punktu 

gastronomicznego 

1 000,00 zł             

(w miesiącach 

kwiecień-wrzesień) 

100,00 zł                   

(w miesiącach 

październik-marzec) 

do 15-go 

każdego 

miesiąca 

 

Wykaz niniejszy wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mszczonowie Pl. Piłsudskiego 1, na stronie internetowej www.bip.mszczonow.pl 

w zakładce „Nieruchomości Gminy - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu”, a także na stronie internetowej www.mszczonow.pl w zakładce „Samorząd - 

Nieruchomości Gminy - Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy/najmu”.  
Ponadto informacja o wywieszonym wykazie została podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym powiat. 

WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI UDZIELA SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM 

W MSZCZONOWIE PL. PIŁSUDSKIEGO 1 – POKÓJ NR 23 tel. (46) 858-28-56. 

 

                                Burmistrz Mszczonowa 

mgr inż. Józef Grzegorz Kurek  

http://www.bip.mszczonow.pl/
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OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa (adres: Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, email: 

urząd.miejski@mszczonow.pl, tel: +48 46 858 28 40). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w  celu zawarcia i realizacja umów  dzierżawy / najmu oraz  naliczenia i egzekucji opłat.  

4) Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

- art. 6 ust. 1 lit.  b i c RODO,  

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,  

oraz art. 6 ust.1 lit. a RODO (na podstawie zgody) w przypadku danych podanych dobrowolnie. 

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym 

przepisów archiwalnych, tj przez okres 25  pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw  następuje przekazanie do 

archiwum państwowego (26 lat). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz w przypadku zgody do momenty jej cofnięcia 

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

7) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem 

e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

10) Państwa dane są przekazane podmiotowi zewnętrznemu firmie Infosystem  na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 

uprawnionym na podstawie przepisów prawa.             
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