
       ZARZĄD POWIATU 

              w Kętrzynie 
Pl. Grunwaldzki 1, 11-400 Kętrzyn 
 

GKN-N.6845.2.7.2021             Kętrzyn, 2021-06-17 
Zarząd Powiatu w Kętrzynie 

stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; z 2019 r. 
poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz. 234) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

 

L.p. 

Nr 
działki Nr księgi 

wieczystej 

 
Powierzchnia 

działki 
w ha 

 
Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania  

  

Termin 
zagospodarow

ania 
nieruchomości  

Wysokość czynszu 
z tytułu najmu lub 
dzierżawy netto  

Termin 
wnoszenia 

opłat Położenie 
nieruchomości 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

28/3 

OL1K/00041580/7 0,0255 

Nieruchomość 
zabudowana 
budynkiem 

prosektorium 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kętrzyn uchwalonym przez Radę Miejską w 
Kętrzynie uchwałą Nr XXXIV/232/04 z dnia 28.10.2004r. 
działka nr 28/3 obr.3 znajduje się w granicach obszaru 
funkcyjnego oznaczonego symbolem U-4 –  teren usług 
publicznych. 
Budynek znajdujący się w granicach powyższej działki 
został włączony do wojewódzkiej ewidencji zabytków 
Zarządzeniem Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków Nr 53/2016 z 13.12.2016. W 
gminie Miejskiej Kętrzynie nie podjęto uchwały o 
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji w myśl przepisów ustawy z dnia 9 października 
2015 r. o rewitalizacji, toteż działka nr 28/3 obr.3 nie 
znajduje się w obszarze rewitalizacji i w Specjalnej Strefie 
Rewitalizacji w rozumieniu powyższej ustawy. Teren działki 
nie został objęty decyzją o warunkach zabudowy czy 
decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego ze względu 
na obowiązujący  w tym obszarze miejscowym plan 
zagospodarowania przestrzennego. Działka nie jest 
położona w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 
 
Nieruchomość zabudowana budynkiem prosektorium 
przeznaczona do dzierżawy .  

06.2021r. 
1250,00 zł 

+ VAT 

Z góry do 
10 każdego 

miesiąca 

obręb 3 
miasta Kętrzyn 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990; z  2019 r. poz. 2020, z 2021 r. poz. 11, poz.234) 
Wykaz niniejszy sporządzona na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. 
Dodatkowych informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Kętrzynie Pl. Grunwaldzki 1 w pokoju nr 6 lub telefonicznie 897511735 
 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18.06.2021r. 

Wykaz zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia ....................... . 

STAROSTA  

Sporządziła: Ewa Stadnyk 

897511735                                                       /-/ Michał Kochanowski      
ES/BO  
  


