
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 24.11.2021 r. do dnia 15.12.2021 r. 

 
                                                Wójt Gminy 

                                              Dariusz Zwoliński 

 

Zdjęto: 
Data:   ……………. Podpis: …………….  
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1

. 

Urzut 17/12 0.5090 39 m2 
 

WA1P/00032538/0 Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany na 

cele budowy 
infrastruktury 

technicznej – sieć 
wodociągowa z 

przyłączami 

KD 

Roczny czynsz w 
wysokości 780 zł netto  

+ należny podatek 

VAT, płatny w  
terminie do 15 stycznia 

każdego roku  

do 30 lat 
 
 

W trybie bezprzetargowym 

na rzecz FORNEO Sp. z o.o. 

2

. 

Stara Wieś 115/28 0.1109 0,1750 m2 WA1P/00091043/4 Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na 
cele budowy 
infrastruktury 

technicznej –  przyłącze 
gazowe 

KD 

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

. 

Stara Wieś 21/36 0.2659 0,0375 m2 WA1P/00041756/0 Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany na 

cele budowy 

infrastruktury 
technicznej -   przyłącze 

gazowe 

KD 

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

. 

Kajetany 167/11 0.2823 0,1375 m2 WA1P/00033200/9 Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany na 

cele budowy 
infrastruktury 

technicznej – przyłącze 
gazowe 

KD 

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

. 

Urzut 17/12 0.5090 24 m2 WA1P/00032538/0 Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany na 

cele budowy 
infrastruktury 

technicznej –  gazociąg 

wraz z przyłączem  

KD 

Roczny czynsz w 
wysokości 960 zł netto  

+ należny podatek 
VAT, płatny w  

terminie do 15 stycznia 

każdego roku 

do 30 lat 
 

W trybie bezprzetargowym 
na rzecz FORNEO Sp. z o.o. 


