
                                                                                 

WYKAZ 

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 2020, Dz. U. z 2021 r. poz. 11)  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 17.03.2021 r. do dnia 07.04.2021 r. 

 

 

 
                                                Wójt Gminy 

                                              Dariusz Zwoliński 

LP POŁOŻENIE 

NIERUCHOMOŚCI 
NR EW. 

DZ. 

POWIERZCHNIA 

(HA) 

POWIERZCHNIA 

DZIERŻAWY 

NR KSIĘGI WIECZYSTEJ 

NIERUCHOMOŚCI 

PRZEZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, SPOSÓB 

UŻYTKOWANIA I 

ZAGOSPODAROWANIA  

PRZEZNACZENIE W 

PLANIE ZAGOSPODARO-

WANIA 

WYSOKOŚĆ OPŁATY, TERMINY 

WNOSZENIA OPŁAT 

 

OKRES 

OBOWIĄZYWA

NIA UMOWY 

FORMA ODDANIA W 

DZIERŻAWĘ 

1. Kajetany 178/24 0,3422 

 

 

 

8,16 m2 WA1P/00092091/2  Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej – 

telekomunikacyjna linia 

napowietrzna 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

163,20 zł netto  + należny 

podatek VAT, płatny w  terminie 

do 15 stycznia każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie bezprzetargowym 

na rzecz PLJ 

2. Kajetany 175/22 

 

 

0,3037 4,58 m2 WA1P/00034239/8 Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej – 

telekomunikacyjna linia 

napowietrzna 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

91,60 zł netto  + należny podatek 

VAT, płatny w  terminie do 15 

stycznia każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie bezprzetargowym 

na rzecz PLJ 

3. Kajetany 159/4 0,1848 3,80  m2 WA1P/00021495/6 Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej – 

telekomunikacyjna linia kablowa 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

76,00 zł netto  + należny podatek 

VAT, płatny w  terminie do 15 

stycznia każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie bezprzetargowym 

na rzecz PLJ 

4. Rozalin 51/15 

51/14 

51/13 

0,0903 

0,0119 

0,0156 

 

2,46  m2 

WA1P/00078869/3 

WA1P/00078869/3 

WA1P/00078869/3 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej – 

telekomunikacyjna linia kablowa 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

49,20 zł netto  + należny podatek 

VAT, płatny w  terminie do 15 

stycznia każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie bezprzetargowym 

na rzecz PLJ 

5. Rozalin 37/12 

 

37/18 

0,1415 

 

0,1550 

 

 

3,69  m2 

WA1P/00115521/4 

 

WA1P/00115432/3 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej – 

telekomunikacyjna linia kablowa 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

73,80 zł netto  + należny podatek 

VAT, płatny w  terminie do 15 

stycznia każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie bezprzetargowym 

na rzecz PLJ 

6. Rozalin 72/8 

 

72/17 

0,0285 

 

0,2909 

 

4,13  m2 

WA1P/00080620/3 

 

WA1P/00080620/3 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej – 

telekomunikacyjna linia kablowa 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

82,60 zł netto  + należny podatek 

VAT, płatny w  terminie do 15 

stycznia każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie bezprzetargowym 

na rzecz PLJ 

7. Rusiec 241/8 

241/22 

241/36 

 

243/44 

234/75 

0,0250 

0,05 

0,1149 

 

0,0489 

0,2304 

 

 

 

7,02  m2 

WA1P/00073477/3 

WA1P/00073477/3 

WA1P/00033838/0 

 

WA1P/00067066/4 

WA1P/00034538/4 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele budowy 

infrastruktury technicznej – 

telekomunikacyjna linia 

napowietrzna 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

140,40 zł netto  + należny 

podatek VAT, płatny w  terminie 

do 15 stycznia każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie bezprzetargowym 

na rzecz PLJ 


