
 Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr Or 0050. 46 .2018

Wójta Gminy Przyrów

      z dnia 13 czerwca 2018 roku

w sprawie : sprostowania wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiącego 

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or 0050. 28 .2018 Wójta Gminy Przyrów z dnia 11 kwietnia

2018 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity z dnia 15 września 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875

 z późn. zm.) oraz art. 25, 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.) 

oraz Uchwały Nr 56/X/08 Rady Gminy w Przyrowie z dnia 19 lutego 2008 roku w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami

zarządzam, co następuje:

§1
 

W wyżej wymienionym wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  stanowiącego 

załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or 0050. 28 .2018 Wójta Gminy Przyrów z dnia 11 kwietnia 2018

roku dokonuje się sprostowania polegającego na zamianie błędnych wysokości opłat z tytułu 

dzierżawy dla wszystkich nieruchomości objętych tym wykazem oraz błędnego opisu 

nieruchomości oznaczonej jako część dz. nr 404/2 k.m. 6 obręb Zalesice.

§2

Podać sprostowany wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiącego załącznik nr 
1 do niniejszego zarządzenia do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Gminy w Przyrowie na okres 21 dni i zamieszczenie na stronach internetowych Urzędu 
oraz opublikować w prasie lokalnej informację o jego wywieszeniu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Przyrów
mgr inż. Robert Nowak

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr Or 0050.46.2018 z dnia 13 czerwca 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

46,43 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Przedłużenie
umowy do

26.01.2026 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

778,04 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Przedłużenie
umowy do

26.01.2026 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

687,44 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Przedłużenie
umowy do

08.10.2026 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

123,32 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Przedłużenie
umowy do

08.10.2026 r.

5 Zalesice 
część dz. nr 404/2 

k.m. 6
Nr KW

CZ1M/00085361/9

6,5700 RV –  6,4621 ha
RIVb – 0,1168 ha

Użytkowanie 
rolnicze

785,65 zł
rocznie

Termin zapłaty
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Przedłużenie
umowy do

08.10.2026 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 
13.06.2018 r. do dnia 04.07.2018 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


