
 

 

 

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 2014r., poz. 518 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 27.09.2017r.  do dnia18.10 .2017r.        

 

   

 Z  up. Wójta Gminy 

 Zastępca Wójta  

 dr Tomasz Muchalski 

LP POŁOŻENIE 

NIERUCHOMOŚCI 
NR EW. 

DZIAŁKI 

POWIERZCHNI

A DZIAŁKI 

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 Nadarzyn 845/8 0,2125 ha     9,19.m2 
KW 37630 

 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 
technicznej-  sieć 

wodociągowa  

KUD 

Roczny czynsz w 

wysokości  183,80 zł netto  

+ należny podatek VAT, 

płatny w  terminie  do 15 

stycznia każdego roku  
 

do 30 lat 

 
 

W trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz Ryszarda 

Lisowskiego 

2.  Kajetany 219/9 0,1165ha     0,4 m2 
WA1P/00021495/6 

 

Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej-  wodociąg 

KUD 

Roczny czynsz w 

wysokości  20 zł netto + 
należny podatek VAT, 

płatny w  terminie  do 15 

stycznia każdego roku  
u 

do 30 lat 

 
 

W trybie 
bezprzetargowym na 

rzecz  p. Barbary 

Brzozowskiej 

3. Wolica 844/5 0,0064  ,52m2 WA1P/00032799/7 

Przedmiot dzierżawy 

wykorzystywany na cele 
budowy infrastruktury 

technicznej-  wodociąg i  

 

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  p. Marcina 

Zygnerskiego 

4 Nadarzyn 845/8 0,2125 ha   16.28 .m2 
KW 37630 

 

Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej-  sieć 
wodociągowa 

KUD 

Roczny czynsz w 

wysokości  ……. zł netto  

+ należny podatek VAT, 
płatny w  terminie  do 15 

stycznia każdego roku  

 

do 30 lat 

 

 

W trybie 

bezprzetargowym na 

rzecz p.Piotra Zych 

5 Stara Wieś 21/36 0,2659 0,344m2 Kw1P/00041756/0 

Przedmiot dzierżawy 
wykorzystywany na cele 

budowy infrastruktury 

technicznej-  przyłącze 
wodociągowe 

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 p. Łukasza  

Wachnik 


