
     Załącznik nr 1 do Zarządzenie Nr Or 0050.9.2019 z dnia 14 lutego 2019 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 
nieruchomości 
będąca 
przedmiotem 
dzierżawy [w 
ha] 

Opis 
nieruchomości

Przeznaczenie i 
sposób 
zagospodarowania 
nieruchomości

Wysokość 
opłat z tytułu 
dzierżawy

Termin 
wnoszenia 
opłat

Zasady aktualizacji opłat Czas trwania 
dzierżawy

1 Zalesice
dz. nr 402/1 k.m. 6

Nr KW
CZ1M/00085361/9

0,9581 RV – 0,6019 ha
RIVb – 0,3439 ha

N- 0,0123 ha

Użytkowanie 
rolnicze 
(Przedłużenie 
umowy)

192,56 zł
rocznie

Termin zapłaty  
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Przedłużenie
umowy z

dotychczasowym
dzierżawcą na

czas określony do
08.10.2026

2 Zalesice
dz. nr 402/2 k.m. 6

Nr KW
CZ1M/00085361/9

1,4653 RV – 0,9091 ha
RIVb – 0,5562 ha

Użytkowanie 
rolnicze 
(Przedłużenie 
umowy)

303,00 zł
rocznie

Termin zapłaty 
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Przedłużenie
umowy z

dotychczasowym
dzierżawcą na

czas określony do
08.10.2026

3 Zalesice
dz. nr 424/1 k.m. 6

Nr KW
CZ1M/00085361/9

2,0009 RV- 1,8468 ha
RVIb – 0,1541 ha

Użytkowanie 
rolnicze 
(Przedłużenie 
umowy)

292,62 zł
rocznie

Termin zapłaty 
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Przedłużenie
umowy z

dotychczasowym
dzierżawcą na

czas określony do
08.10.2026

4 Zalesice
dz. nr 424/2 k.m. 6

Nr KW
CZ1M/00085361/9

3,0191 RV- 1,5301 ha
RIVb- 1,4890 ha

Użytkowanie 
rolnicze
(Przedłużenie 
umowy)

692,93 zł
rocznie

Termin zapłaty 
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Przedłużenie
umowy z

dotychczasowym
dzierżawcą na

czas określony do
08.10.2026



5 Zalesice
część dz. nr 403
k.m. 6 Nr KW

CZ1M/00085361/9

0,4000 RV- 0,2500 ha
RIVb – 0,1500 ha 

Użytkowanie 
rolnicze

82,35zł
rocznie

Termin zapłaty 
zgodnie z 
zawartą 
umową.

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

Na czas określony
do 08.10.2026

W przypadku nieruchomości oznaczonej numerem porządkowym 5 jeśli w okresie wywieszenia niniejszego wykazu lub bezpośrednio po tym okresie zostanie złożony tylko jeden 
wniosek umowa dzierżawy zostanie spisana w trybie bezprzetargowym z wnioskodawcą. Jeżeli w okresie wywieszenia niniejszego wykazy wpłynie więcej niż jeden wniosek, 
dzierżawca zostanie wyłoniony w trybie przetargu. Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu. 
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 
14.02.2019 r. do dnia 07.03.2019 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.


