
 

WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 ze zm.)  podaje się do publicznej 

wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących  drogi  wewnętrzne,  przeznaczonych  do oddania w dzierżawę 
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1. Rusiec 368/17 
00,3324 ha 

 
0,18m2 WA1P/00076847/9 

Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej-  przyłącze  
wodociągowe 

KUD 

Roczny czynsz w 
wysokości  40  zł 

netto  + należny 

podatek VAT, płatny 
w  terminie  do 15 

stycznia każdego 

roku 
 

do 30 lat 

 

 

W trybie 

bezprzetargowym 

na rzecz   PSG. 

2. Młochów 26/8 
0,0519 ha 

 
0,03m2 

KW 19524 

 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 
budowy infrastruktury 

technicznej-  przyłącze  

wodociągowe 

KUD 

Roczny czynsz w 

wysokości  40  zł 
netto  + należny 

podatek VAT, płatny 

w  terminie  do 15 
stycznia każdego 

roku 

 

do 30 lat 
 

 

W trybie 
bezprzetargowym 

na rzecz PSG 

3 Urzut 164/5 0,0308 ha 0,025m2 WA1P/00032538/7 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 
technicznej-  przyłącze 

gazowe 

KUD 

Roczny czynsz w 

wysokości  40  zł 

netto  + należny 

podatek VAT, płatny 

w  terminie  do 15 

stycznia każdego 
roku 

 

do 30 lat 

 
 

W trybie 

bezprzetargowym 
na rzecz  PSG 

4. Wolica 
410/4 

410/23 

0,0585 ha 

0,0878 ha 

 

0,37 m2 

WA1P/00032799/7 
WA1P/00032799/7 

 
 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 
budowy infrastruktury 

technicznej-  przyłącze 

gazowe 

KUD 

Roczny czynsz w 

wysokości 40 zł netto  
+ należny podatek 

VAT, płatny w  

terminie  do 15 
stycznia każdego 

roku 

 

do 30 lat 
 

 

W trybie 
bezprzetargowym 

na rzecz PSG 



 
5.  

Nadarzyn 

 

2109/5 

 

0,2206 ha 

 

0,04 m2 
 

WA1P/00075528/0 
 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej-  przyłącze 

gazowe 

KUD 

Roczny czynsz w 

wysokości 40 zł netto  

+ należny podatek 
VAT, płatny w  

terminie  do 15 

stycznia każdego 
roku 

 

do 30 lat 

 

 

W trybie 

bezprzetargowym 

na rzecz PSG 

6.  
Rusiec 

 
560 

 
0,3526 ha 

 
0,015 m2 

 
WA1P/00074021/9 

Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej-  przyłącze 
gazowe 

KUD 

Roczny czynsz w 
wysokości 40 zł netto  

+ należny podatek 

VAT, płatny w  
terminie  do 15 

stycznia każdego 

roku 
 

do 30 lat 

 

 

W trybie 

bezprzetargowym 

na rzecz PSG 

7.  

Nadarzyn 

 

 

847/11 

846/22 

 

 

0,0879 ha 

0,0901 ha 

 

 

0,18 m2 

 
WA1P/00037903/5 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 
technicznej-  przyłącze 

gazowe 

KUD 

Roczny czynsz w 

wysokości 40 zł netto  

+ należny podatek 

VAT, płatny w  

terminie  do 15 

stycznia każdego 
roku 

 

do 30 lat 

 
 

W trybie 

bezprzetargowym 
na rzecz PSG 

8.  
 

Nadarzyn 

 
767/8 

766/13 

762/3 

 
0,0179ha 

0,0399 ha 

0,0550 ha 

 
O,84 m2 

 
Kw9417 

WA1P/00017205/6 
WA1P/00079803/0 

 
 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 
technicznej-  słupy 

teletechniczne i kabel 

światłowodowy 

KUD 

Roczny czynsz w 
wysokości 40 zł netto  

+ należny podatek 

VAT, płatny w  
terminie  do 15 

stycznia każdego 

roku 
 

do 30 lat 

 

 

W trybie 

bezprzetargowym 
na rzecz Orange 

Polska S.A. 

 
 

Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 28.11.2019r.  do dnia  18.12.2019r. 

 


