
Załącznik do Zarządzenie Nr Or 0050.45.2019 z dnia 14.06.2019 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. 2204 z późn. zm.) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy:

l.
p.

Obręb, 
położenie

Oznaczenie 
nieruchomości

Powierzchnia
w m2  

Przeznaczenie i sposób 
zagospodarowania 
nieruchomości

Cel dzierżawy Wysokość 
czynszu

Zasady aktualizacji
opłat

Czas trwania 
dzierżawy

1 Knieja dz.25 k.m.1
o pow. 0,77 ha

2 m 2 Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Przyrów dla sołectwa 
Kopaniny, przyjętym uchwałą Rady 
Gminy Przyrów  Nr 167/XXVII/2006
z dnia 26 października 2006 r. 
nieruchomość położona jest w 
terenach o przeznaczeniu:
KDL 01- teren dróg lokalnych

Dzierżawa 
gruntu pod 
szafą 
telekomunika 
-cyjną ONU 
wraz z 
przyłączem 
energetycznym 
i studnią 
kablową

103,63 zł + 
ustawowy 
podatek VAT 
( obecnie 23%) 
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 
nieoznaczony

2 Zarębice dz.49 k.m.8
o pow. 0,4740 ha

 2 m 2 Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Przyrów dla sołectwa 
Zarębice, przyjętym uchwałą Rady 
Gminy Przyrów Nr 176/XXVI/2014   
z dnia 8 maja 2014 r.  nieruchomość 
położona jest w terenach o 
przeznaczeniu:
KDL 01- teren dróg lokalnych

Dzierżawa 
gruntu pod 
szafą 
telekomunika 
-cyjną ONU 
wraz z 
przyłączem 
energetycznym 
i studnią 
kablową

103,63 zł + 
ustawowy 
podatek VAT 
( obecnie 23%) 
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 
nieoznaczony 



3 Zalesice dz.82 k.m.1
o pow. 0,67 ha

2 m 2 Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Przyrów dla sołectwa 
Zalesice, przyjętym uchwałą Rady 
Gminy Przyrów  Nr 165/XXVII/2006
z dnia 26 października 2006 r.  
nieruchomość położona jest w 
terenach o przeznaczeniu:
UO 01- tereny róznorodne usług 
oświaty

Dzierżawa 
gruntu pod 
szafą 
telekomunika 
-cyjną ONU 
wraz z 
przyłączem 
energetycznym 
i studnią 
kablową

103,63 zł + 
ustawowy 
podatek VAT 
( obecnie 23%) 
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 
nieoznaczony

4 Sieraków dz.222 k.m.2
o pow. 0,60 ha

2 m 2 Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Przyrów dla sołectwa 
Sieraków, przyjętym uchwałą Rady 
Gminy Przyrów  Nr 163/XXVII/2006
z dnia 26 października 2006 r.  
nieruchomość położona jest w 
terenach o przeznaczeniu:
UI 01- tereny usług oświaty

Dzierżawa 
gruntu pod 
szafą 
telekomunika 
-cyjną ONU 
wraz z 
przyłączem 
energetycznym 
i studnią 
kablową

103,63 zł + 
ustawowy 
podatek VAT 
( obecnie 23%) 
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 
nieoznaczony

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 
14.06.2019 r. do dnia 05.07.2019 r. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
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