
                                                                                 

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 4.06..2020r.  do dnia  24.06 .2020r. 

                                               Wójt Gminy 

                                        /-/ Dariusz Zwoliński 

LP POŁOŻENIE 

NIERUCHOMOŚCI 
NR EW. 

DZIAŁKI 

POWIERZCHN

IA DZIAŁKI 

HA 

POWIERZCHNI

A 

DZIERŻAWY 

NR KSIĘGI 

WIECZYSTEJ 

NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, SPOSÓB 

UŻYTKOWANIA I 

ZAGOSPODAROWANIA  

PRZEZNACZEN

IE W PLANIE 

ZAGOSPODARO

-WANIA 

WYSOKOŚĆ OPŁATY, 

TERMINY WNOSZENIA 

OPŁAT 

 

OKRES 

OBOWIĄZY

WANIA 

UMOWY 

FORMA ODDANIA 

W DZIERŻAWĘ 

1. Kajetany 119 0,02 0,2668m2 WA1P/00033200/9 

 
Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej-  linia 

telekomunikacyjna 

KUD 

Roczny czynsz w wysokości  

20 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.. 

2. Kajetany 166/7 

     

83/12 

90/5 

0,10 

 

0,01 

0,07 

0,165 m2 

 

0,049 m2 

WA1P/00033200/9 

 

WA1P/00033200/9 

 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej – linia 

telekomunikacyjna 

KUD 

Roczny czynsz w wysokości  

20 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.. 

3. Urzut 7/6 

6 

0,0868 

0,11 

 

4,225 m2 

       5,355 

WA1P/00032538/0 
Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej-  

przyłącze  gazowe 

KUD 

Roczny czynsz w wysokości  

383,20 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. Strzeniówka 602/2 0,1551 0,11 m2 WA1P/000131534/6 

 
Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej-  

przyłącze  gazowe 

KUD 

Roczny czynsz w wysokości  

20 zł netto  + należny 

podatek VAT, płatny w  

terminie  do 15 stycznia 

każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz osoby prywatnej. 

5. Wolica 278 0,0724  

1,97 m2 

 Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej-  

telekomunikacyjna linia kablowa 

napowietrzna, słupy 

telekomunikacyjne  

KUD 

Roczny czynsz w wysokości  

39,4 zł netto  + należny 

podatek VAT, płatny w  

terminie  do 15 stycznia 

każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz  MARTEL Marta 

Bienia 

6 Kajetany 129/2 0.0427 0,62 Wa1P/00021495 Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej-  

telekomunikacyjna linia kablowa 

napowietrzna, słupy 

telekomunikacyjne 

KUD 

Roczny czynsz w wysokości  

20 zł netto  + należny 

podatek VAT, płatny w  

terminie  do 15 stycznia 

każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz  PLJ TELECOM 


