
Załącznik Nr 1 
do ogłoszenia konkursu ofert 
Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg 
i Zieleni nr PU/5/2022 
 

Wykaz tablicy w udostępnionej lokalizacji 
 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni podaje do publicznej wiadomości, że w ramach konkursu ofert na 
oddanie w dzierżawę tablic w udostępnionych lokalizacjach, z przeznaczeniem na prowadzenie sezonowych 
punktów handlowych obsługi ruchu turystycznego, udostępnione zostaną następujące lokalizacje: 
 

Numer tablicy: R-1 

Opis lokalizacji: obręb 22 działka 8/3 
dojście do molo w Brzeźnie, teren d. ośrodka wypoczynkowego 
MON 

Powierzchnia:  do 800 m2 

Przeznaczenie  
(sposób zagospodarowania): 

prowadzenie placu zabaw, wesołego miasteczka, wypożyczalnia 
urządzeń służących płatnej rozrywce, serwisu rowerowego, 
wypożyczalni rowerów 

Okres dzierżawy: od 01 czerwca 2022 r. lub od dnia podpisania umowy  
do 30 września 2022 r. 

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

3000,00 zł netto + 23% VAT 

Wadium: 3000,00 zł netto 

Rodzaj użytku gruntowego w ewidencji 
gruntów: 

nieruchomość niezabudowana Gminy Miasta Gdańska 

Opłata z tytułu prawa do terenu: stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych zgodnie z 
przeznaczeniem określa Zarządzenie Nr 467/21 Prezydenta Miasta 
Gdańska z dnia 13 kwietnia 2021 r. z późniejszymi zmianami 

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 tablicy składają oferty w terminie zgodnym z § 2 ust. 1 Regulaminu. 

Wzór formularza oferty na dzierżawę tablicy stanowi załącznik Nr 3 do Regulaminu. Wypełniony i podpisany 
formularz oferty w formie pisemnej należy przesłać (pocztą tradycyjną, kurierem) lub osobiście dostarczyć                   
do siedziby Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przy ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk w okresie od 25 kwietnia 
2022 r. do 06 maja 2022 do godz.15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby GZDiZ)                             
w zaklejonych kopertach z adnotacją: Konkurs ofert – obsługa ruchu turystycznego – rozrywka. 

 
………..………..………..………..………..……….. 

Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni 
 


