
     Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr Or 0050.28.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2017 r. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
[w ha]

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie i 
sposób 
zagospodarowania 
nieruchomości

Wysokość 
opłat z tytułu 
dzierżawy

Termin 
wnoszenia 
opłat

Zasady aktualizacji opłat Czas 
trwania 
dzierżawy

1 Przyrów 
dz. nr 89 k.m. 1
Nr KW 56189

0,7500 RV – 0,3900 ha
RIVb – 0,3600 ha

Użytkowanie rolnicze 143,56 zł
rocznie

Termin zapłaty  
zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie waloryzowany raz w
roku o stopień inflacji zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS.

do 3 lat

2 Przyrów 
dz. nr 693 k.m. 2 

w  1/2 cz.
  Nr KW 18744

½ części z
całkowitej

powierzchni
0,5200

RV – 0,1600 ha
RIVb – 0,3600 ha

Użytkowanie rolnicze 59,09 zł
rocznie

Termin zapłaty 
zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie waloryzowany raz w
roku o stopień inflacji zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS .

do 3 lat

3 Zarębice 
dz. nr 17 k.m. 11

Nr KW
CZ1M/00096464/1

0,3910 ŁIII – 0,3910 ha Użytkowanie rolnicze 167,56 zł
rocznie

Termin zapłaty 
zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie waloryzowany raz w
roku o stopień inflacji zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS.

do 3 lat

4 Zarębice 
dz. nr 24 k.m. 11

Nr KW
CZ1M/00096464/1

0,0920 ŁIII – 0,0920 ha Użytkowanie rolnicze 39,43 zł
rocznie

Termin zapłaty 
zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie waloryzowany raz w
roku o stopień inflacji zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS.

do 3 lat

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie oraz zamieszczono na stronach internetowych www.bip.przyrow.akcessnet.net oraz www.przyrow.pl od dnia 
11.04.2018 r. do dnia 02.05.2018 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.



Załącznik nr 2 do Zarządzenie Nr Or 0050.28.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2017 r. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
[w m2]

Opis nieruchomości Przeznaczenie i sposób 
zagospodarowania 
nieruchomości

Wysokość opłat 
z tytułu 
dzierżawy

Termin 
wnoszenia 
opłat

Zasady aktualizacji 
opłat

Czas 
trwania 
dzierżawy

1 Wola Mokrzeska 
część 

dz. nr 261/2 k.m. 4 
Nr KW

CZ1M/00058287/8

25 Nieruchomość stanowi
własność Gminy

Przyrów położona jest w
Woli Mokrzeskiej 
ul. Główna 7. Do

dzierżawy przeznaczona
jest część

nieruchomości.
Oznaczenie w ewidencji
gruntów i budynków -

Bi.

Dzierżawa gruntu pod 
masztem 
telekomunikacyjnym.

7,30 zł za 1 m2

 + ustawowy 
podatek VAT 
(obecnie 23%) 
miesięcznie

Zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie 
waloryzowany raz w 
roku o stopień inflacji 
zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS.

do 3 lat

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie oraz zamieszczono na stronach internetowych www.bip.przyrow.akcessnet.net oraz www.przyrow.pl od dnia 
11.04.2018 r. do dnia 02.05.2018 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.



Załącznik nr 3 do Zarządzenie Nr Or 0050.28.2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r.

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z dnia 14 grudnia 2017 r. 
Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia 
[w ha]

Opis nieruchomości Przeznaczenie i 
sposób 
zagospodarowania 
nieruchomości

Wysokość 
opłat z tytułu 
dzierżawy

Termin 
wnoszenia 
opłat

Zasady aktualizacji opłat Czas trwania 
dzierżawy

1 Wiercica
dz. nr 1759 

k.m. 1
Nr KW

CZ1M/00016714/5

0,1850 ŁIV – 0,1850 ha Użytkowanie 
rolnicze

48,05 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie 
waloryzowany raz w roku o
stopień inflacji zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS.

Przedłużenie
umowy do

26.01.2025 r.

2 Wiercica 
dz. nr 1762

k.m. 1
Nr KW 

CZ1M/00095683/5

3,1251 W - ŁIV – 0,0321 ha
ŁIV – 3,0930 ha

Użytkowanie 
rolnicze

803,31 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie 
waloryzowany raz w roku o
stopień inflacji zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS.

Przedłużenie
umowy do

26.01.2025 r.

3 Zalesice 
dz. nr 400 k.m. 6 

Nr KW 57959

3,7000 RV – 2,2700 ha
RIVb – 1,3100 ha
Lzr - R - 0,1200 ha

Użytkowanie 
rolnicze

616,31 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie 
waloryzowany raz w roku o
stopień inflacji zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS.

Przedłużenie
umowy do

08.10.2025 r.

4 Zalesice 
dz. nr 401 k.m. 6

Nr KW
CZ1M/00085361/9

0,4200 RV – 0,0600 ha
RIVb – 0,3600 ha

Użytkowanie 
rolnicze

107,13 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie 
waloryzowany raz w roku o
stopień inflacji zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS.

Przedłużenie
umowy do

08.10.2025 r.

5 Zalesice 
część dz. nr 404/2 

k.m. 6
Nr KW

CZ1M/00085361/9

6,5700 RV – 4,8000 ha
RIVb – 0,1100 ha
RVI – 1,6600 ha

Użytkowanie 
rolnicze

752,42 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

Czynsz będzie 
waloryzowany raz w roku o
stopień inflacji zgodnie ze 
wskaźnikiem GUS.

Przedłużenie
umowy do

08.10.2025 r.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie oraz zamieszczono na stronach internetowych www.bip.przyrow.akcessnet.net oraz www.przyrow.pl od dnia 
11.04.2018 r. do dnia 02.05.2018 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


