
 

 
 

 

Muszyna, dnia 19 kwietnia 2022 r.  

GNiRL.7150.2.2022 

 

INFORMACJA 

o wynikach przetargów ustnych nieograniczonych na najem nieruchomości 

Na podstawie Zarządzenia Nr 105.2021 Burmistrza Miasta i Gminy Uzdrowiskowej 

Muszyna z dnia 14 października 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu 

przeprowadzania przetargów na dzierżawę, najem nieruchomości lub ich części 

stanowiących własność Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, lub będących 

w użytkowaniu wieczystym, informuję, iż: 

 

W wyniku przetargów ustnych nieograniczonych przeprowadzonych w dniu 

14 kwietnia 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na najem 

nieruchomości położonych w Muszynie przy al. Zdrojowej z przeznaczeniem na 

sprzedaż pamiątek, na okres 7 lat, obejmujących nw. obiekty: 

a) obiekt handlowy typu altana o wymiarach 300x300 cm i powierzchni użytkowej 

7,18 m2, zlokalizowany na działce ew. nr 254/1, oznaczony literą B 

Liczba oferentów dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu — 4 

Cena wywoławcza netto rozumiana jako czynsz za najem nieruchomości — 

500,00 zł 

Najwyższa cena netto rozumiana jako czynsz za najem nieruchomości osiągnięta 

w przetargu — 1 000,00 zł 

Najemca nieruchomości — WYROBY NATURALNE Sp. z o.o. z siedzibą w Białce 

Tatrzańskiej 

b) obiekt handlowy typu altana o wymiarach 300x300 cm i powierzchni użytkowej 

7,18 m2, zlokalizowany na działce ew. nr 254/1, oznaczony literą C 

Liczba oferentów dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu — 4 

Cena wywoławcza netto rozumiana jako czynsz za najem nieruchomości — 

500,00 zł 

Najwyższa cena netto rozumiana jako czynsz za najem nieruchomości osiągnięta 

w przetargu — 1 400,00 zł 

Najemca nieruchomości — Pani Beata Janicka działająca w imieniu własnym 

oraz wspólnika reprezentująca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ESPONE” 

E. Herchel B. Janicka S.C. z siedzibą w Muszynie 

c) obiekt handlowy typu altana o wymiarach 300x300 cm i powierzchni użytkowej 

7,18 m2, zlokalizowany na działkach ew. nr 254/1i i 254/2, oznaczony literą D 

Liczba oferentów dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu — 3 



 

 
 

 

Cena wywoławcza netto rozumiana jako czynsz za najem nieruchomości — 

500,00 zł 

Najwyższa cena netto rozumiana jako czynsz za najem nieruchomości osiągnięta 

w przetargu — 1 150,00 zł 

Najemca nieruchomości — Pan Piotr Kaniewski prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą VESTIS Piotr Kaniewski 

d) obiekt handlowy typu altana o wymiarach 300x300 cm i powierzchni użytkowej 

7,18 m2, zlokalizowany na działkce ew. nr 254/1, oznaczony literą E 

Liczba oferentów dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu — 3 

Cena wywoławcza netto rozumiana jako czynsz za najem nieruchomości — 

500,00 zł 

Najwyższa cena netto rozumiana jako czynsz za najem nieruchomości osiągnięta 

w przetargu — 2 000,00 zł 

Najemca nieruchomości — Pan Piotr Kaniewski prowadzący działalność 

gospodarczą pod nazwą VESTIS Piotr Kaniewski 


