
                                                                                 

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 
    

 
 
Niniejszy wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.04..2020r.  do dnia  05.05 .2020r. 

                                               Wójt Gminy 

                                        /-/ Dariusz Zwoliński 

LP POŁOŻENIE 

NIERUCHOMOŚCI 
NR EW. 

DZIAŁKI 

POWIERZCHNIA 

DZIAŁKI 

POWIERZCHNIA 

DZIERŻAWY 

NR KSIĘGI 

WIECZYSTEJ 

NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

SPOSÓB 

UŻYTKOWANIA I 

ZAGOSPODAROWANIA  

PRZEZNACZENIE 

W PLANIE 

ZAGOSPODARO-

WANIA 

WYSOKOŚĆ 

OPŁATY, 

TERMINY 

WNOSZENIA 

OPŁAT 

 

OKRES 

OBOWIĄZYWANI

A UMOWY 

FORMA ODDANIA 

W DZIERŻAWĘ 

1. Rusiec 272/55 0,2024 

 

0,025 m2 WA1P/00067067/1 

 
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 sp. z o.o. 

2. Kajetany 167/7 0,1215 0,0675 m2 KW42236 

 
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 sp. z o.o. 

3. Urzut 164/25 0,0308 

 

0,095 m2 WA1P/00032538/0 

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 sp. z o.o. 

4. Stara Wieś 69/16 0,0355 0,288 m2 WA1P/00034111/5 

 
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 sp. z o.o. 

5. Młochów 26/13 

26/22 

27/9 

0,0497 

0,1965 

0,0642 

 

2 m2 

WA1P/00019524/2 

WA1P/00019524/2 

WA1P/00075612/6 

 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej-  

telekomunikacyjna linia 

kablowa napowietrzna, 

słupy telekomunikacyjne  

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 PLJ TELECOM 

S.C. 


