
 

 

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 31.08.2022 r. do dnia 21.09.2022 r. 
                                              
  

  Wójt Gminy 
                                              (-) Dariusz Zwoliński 
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POŁOŻENIE 

NIERUCHOMOŚCI 

NR EW. 

DZ. 

POWIERZCHNIA 

DZIERŻAWY 

PRZEZNACZENIE 

NIERUCHOMOŚCI, 

SPOSÓB UŻYTKOWANIA I 

ZAGOSPODAROWANIA  

PRZEZNAC

ZENIE W 

PLANIE 

ZAGOSPOD

ARO-

WANIA 

WYSOKOŚĆ OPŁATY, 

TERMINY WNOSZENIA 

OPŁAT 

 

OKRES 

OBOWIĄZYWANIA 

UMOWY 

FORMA ODDANIA W 

DZIERŻAWĘ 

1 Nadarzyn 2109/5 

2109/24 

2294/1 

0,03 m2 
Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej –  przyłącze 

wodociągowe 

KD 

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 fizycznej    

2 Rusiec 338/3 0,0625 m2 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 140/5 0,3625 m2 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 Stara Wieś 301/4 

259/23 

5,22 m2 Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej –  przyłącze 

wodociągowe 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

104,40 zł netto  + należny 

podatek VAT, płatny w  terminie 

do 15 stycznia każdego roku  

do 30 lat 

 

 

W trybie bezprzetargowym na rzecz 

osoby fizycznej    

5 Stara Wieś 

 

 

 

 

 

199/9 

198/7 

199/1 

1,58  m2 Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej –  

telekomunikacyjna linia 

kablowa 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

31,60 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 

6 Stara Wieś 

Urzut  

92/7 

1/1 

15,5  m2 

97,8 m2 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej – sieć kanalizacji 

sanitarnej 

KD 

Roczny czynsz w wysokości 

2266,00 zł netto  + należny 

podatek VAT, płatny w  terminie 

do 15 stycznia każdego roku 

do 30 lat 

 

W trybie bezprzetargowym na rzecz  

REZYDENCJE EBEJOT Jarosław 

Jaczewski SP. J 

7 Stara Wieś 115/42 0,275 m2 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. 


