
                                                                                                                                                                                                                 Grodziec, dnia 31 stycznia  2017 r. 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 
 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, ze zm.) przeznacza się                       

do dzierżawy następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodziec z przeznaczeniem na cele rolne: 
 

L.p. 

 

 

 Oznaczenie nieruchomości 

 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 
Opis nieruchomości 

Termin zagospodarowania 

nieruchomości 

Wysokość opłat                     

z tytułu dzierżawy 

Termin wnoszenia 

opłat 

 

1. 

 

Działka Nr 110 

obręb 0009 Czarnybród 
0,3300 ha 

Nieruchomość niezabudowana                      

- pastwiska trwałe PsV – 0,3300 ha 
do 3 lat 66,00 zł (rocznie) 

do 30 września 

za każdy rok umowy 

2. 

 

 

Działka Nr 1006 

obręb 0012 Grodziec 

KW KN1N/00073104/5 

0,4600 ha 

 

Nieruchomość niezabudowana 

 - łąki trwałe ŁIV – 0,0700 ha 

- łąki trwałe ŁV – 0,2600 ha 

 - łąki trwałe ŁVI – 0,1300 ha 

 

do 3 lat 92,00 zł (rocznie) 
do 30 września 

za każdy rok umowy 

 

3. 

 

 

 

Działka Nr 1007 

obręb 0012 Grodziec 

KW KN1N/00073104/5 

 

0,5400 ha 

Nieruchomość niezabudowana 

 - łąki trwałe ŁIV – 0,3200 ha 

- łąki trwałe ŁV – 0,2200 ha 

do 3 lat 118,80 zł (rocznie) 
do 30 września 

za każdy rok umowy 

 

4. 

 

Działka Nr 228 

obręb 0018 Lądek 

KW: KN1N/00081277/7 

0,3700 ha 
Nieruchomość niezabudowana                      

- łąki trwałe ŁV – 0,3700 ha 
do 3 lat 74,00 zł (rocznie) 

do 30 września 

za każdy rok umowy 

5. 

 

 

Działka Nr 86 

obręb 0012 Grodziec 

KW: KN1N/00071018/1 

0,7600 ha 

 

Nieruchomość niezabudowana 

  - grunty orne RIIIb – 0,4200 ha 

- grunty orne RIVa – 0,1700 ha 

     - grunty orne RIVb – 0,1700 ha 

 

 

 

do 3 lat 197,60 zł (rocznie) 
do 30 września 

za każdy rok umowy 



 

6. 

 

 

 

Działka Nr 87 

obręb 0012 Grodziec 

KW: KN1N/00071018/1 

0,3700 ha 

 

Nieruchomość niezabudowana 

  - grunty orne RIVa – 0,2900 ha 

-  grunty orne RIVb – 0,0400 ha 

     - grunty orne RV – 0,0400 ha 

 

do 3 lat 81,40 zł (rocznie) 
do 30 września 

za każdy rok umowy 

 

7. 

 

 

 

Działka Nr 99/2 

obręb 0010 Grądy Nowe 

KW: KN1N/00029330/5 

 

3,1300 ha 

 

Nieruchomość niezabudowana 

  - grunty orne RVI – 3,1300 ha 

do 3 lat 532, 10 zł (rocznie) 
do 30 września 

za każdy rok umowy 

 

Powyższy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni, tj. od dnia 31.01.2017 r. do dnia 20.02.2017 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec,                                                

a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP oraz publikacji w prasie lokalnej                                               

i na stronie internetowej urzędu. 
 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: ...................................................... 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ..................................................................                                                                                                          Wójt Gminy Grodziec 
A.Sz.                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                       /-/ Anna Andrzejewska 


