
 Załącznik Nr 1 
do ogłoszenia konkursu ofert 
Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni nr PU/4/2022 
 

Wykaz tablic w udostępnionych lokalizacjach 
 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni podaje do publicznej wiadomości, że w ramach konkursu ofert na 
oddanie w dzierżawę tablic do umieszczenia na stoiskach w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na 
prowadzenie sezonowych punktów handlowych w celu sprzedaży owoców i warzyw, udostępnione zostaną 
następujące lokalizacje: 
 

Numer punktu handlowego: T-1 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 50 działka 9/2 
ul. Myśliwska Skrzyżowanie z ul. Morenowe Wzgórze 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za zajęcie pasa drogowego: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 



Mapa poglądowa: 

 

 
Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 

  



Numer punktu handlowego: T-2 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 53 działka 136/3 
ul. Jaśkowa Dolina skrzyżowanie z ul. Piecewską 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-3 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 52 działka 92 
ul. Bulońska skrzyżowanie z ul. Marusarzówny 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-4 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 303S działka 751/5,  
ul. Okulickiego skrzyżowanie z ul. Platynową 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-5 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 75 działka 138/27, 
ul. Rogalińska skrzyżowanie z ul. Wilanowską 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa: 

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-6 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 303S działka 744/19,  
ul. Dywizji Wołyńskiej skrzyżowanie z ul. Platynową 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 
Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-7 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 212S działka 2/7, 
ul. Sikorskiego skrzyżowanie z ul. Chałubińskiego 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa: 

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 
                                                                                                      ………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-8 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Łostowice działka 10/27, 
ul. Jeleniogórska skrzyżowanie z ul. Piotrowską 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
 



Numer punktu handlowego: T-9 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Ujeścisko działka 62/1, 
ul. Piotrkowska skrzyżowanie z ul. Warszawską 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
 



Numer punktu handlowego: T-10 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Łostowice działka 298/4, 
ul. Srebrna Nr 46 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-11 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Ujeścisko działka 138/98, 
ul. Warszawska Nr 23 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa: 

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-12 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 170S działka 214/86, 
ul. Cieszyńskiego Nr 32 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-13 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Kiełpino Górne działka 1521,  
ul. Kalinowa skrzyżowanie z ul. Lubczykową 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-14 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 39 działka 60/4, 
ul. Słowackiego Nr 53A 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-15 

Opis udostępnionej lokalizacji: Obręb 027 działka 16/9, 
ul. Złota Karczma 21 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-16 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Osowa działka 439/3, 
ul. Kielnieńska  Nr 68 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą przesłon składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

                                                                                    ………………………………………..……… 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-17 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Osowa działka 1243/53, 
ul. Wodnika Nr 98 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-18 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Osowa działka 1166/11,  
ul. Jednorożca Nr 38 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-19 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Klukowo działka 699, 
ul. Meteorytowa Nr 11 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
 



Numer punktu handlowego: T-20 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Jasień działka 261/33, 
ul. Kartuska skrzyżowanie z ul. Damroki 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: Grunty orne i pastwiska Gminy Miasta Gdańska 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 1,75 zł + 23% VAT za m2 (całkowita opłata stanowi 
iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z terenem 
przyległym), wysokość opłaty z tytułu prawa do terenu, 
podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 
Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni.  

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-21 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 34 działka 421/7, 
ul. Gdańska 21C 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
 



Numer punktu handlowego: T-22 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Łostowice działka 8/193, 
u. Porębskiego Nr 10 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-23 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 33 działka 23/15,  
Al. Rzeczypospolitej skrzyżowanie z ul. Startową 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-24 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 33 działka 370, 
ul. Hynka Nr 69 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa: 

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-25 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Łostowice działka 1089/5, 
ul Wielkopolska Nr 62 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-26 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 43 działka 1180, 
ul. Chrobrego Nr 75 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-27 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Jasień działka 99/18, 
ul. Pólnicy Nr 9 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-28 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Łostowice działka 4/44, 
ul. Guderskiego 10 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-29 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb Łostowice działka 2/5, 
ul. Guderskiego 66 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-30 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 33 działka 385, 
Al. Jana Pawła II Nr 3 ul. Pilotów 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-31 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 21 działka 1/7,  
ul Obrońców Wybrzeża skrzyżowanie z ul. Chłopską 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-32 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 21 działka 29/2, 
ul. Obrońców Wybrzeża Nr 21 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-33 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 21 działka 54/3, 
ul. Kołobrzeska skrzyżowanie z ul. Olsztyńską 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-34 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 92 działka 166/5, 
ul. Bajki Nr 10A 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: zurbanizowane tereny niezabudowane Gminy Miasta 
Gdańska 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 1,75 zł + 23% VAT za m2 (całkowita opłata stanowi 
iloraz stawki i powierzchni stoiska wraz z terenem 
przyległym), wysokość opłaty z tytułu prawa do terenu, 
podlega corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 
Prezesa GUS w Monitorze Polskim za rok poprzedni. 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-35 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 43 działka 1184, 
Al. Hallera 165 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-36 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 022 działka 37/5, 
Al. Hallera 233 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-37 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 022 działka 37/5, 
Al. Hallera 233A 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 



Numer punktu handlowego: T-38 

Opis udostępnionej lokalizacji: obręb 21 działka 71/4, 
ul. Jelitkowski Dwór 2 

Powierzchnia udostępnionej lokalizacji dla punktu 
handlowego wraz z terenem przyległym: 

do 3 m2 

Przeznaczenie punktu handlowego (sposób 
zagospodarowania): 

prowadzenie działalności handlowej w celu sprzedaży 
owoców i warzyw 

Okres dzierżawy: od 01 maja 2022 r. lub od dnia podpisania umowy do 
31 sierpnia 2022 r. 

Minimalna kwota czynszu dzierżawy za okres 
dzierżawy (nie uwzględnia kwoty wynikającej z opłat z 
tytułu prawa do terenu): 

2500,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji gruntów: pas drogowy drogi publicznej 

Opłata z tytułu prawa do terenu: 3 zł za m2 dziennie (całkowita opłata stanowi iloraz 
stawki, powierzchni stoiska wraz z terenem przyległym 
oraz ilości dni zajęcia pasa drogowego) 

Udostępnione media: udostępniona lokalizacja nie posiada przyłącza prądu, 
wody ani dostępu do publicznej toalety 

Termin wniesienia opłaty za dzierżawę przesłony: zgodnie z zawartą umową 

Kryterium rozstrzygnięcia: najwyższa kwota oferty 

Mapa poglądowa:  

 

Osoby zainteresowane dzierżawą tablic składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablic stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty przesyłać (pocztą tradycyjną, kurierem) w formie pisemnej na formularzach dostępnych 
na stronie internetowej Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w okresie od 22 marca 2022 r. do 01 kwietnia 2022 r. 
do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ) na adres Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert - sprzedaż 
owoców i warzyw. 

 

………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 


