
                                                                                                                                                                                                                

 Grodziec, dnia  02 kwietnia  2019 r. 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 
 

 

 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) przeznacza 

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

 

L.p. 

 

Oznaczenie nieruchomości 
 

Powierzchnia 

nieruchomości 

przeznaczonej  

do dzierżawy 

 

Opis nieruchomości 

 

Termin zago-

spodarowania 

nieruchomości 

 

Wysokość opłat                     

z tytułu dzierżawy 

Termin wnoszenia opłat 

 

 

1. 

 

 

Działka Nr  198 
obręb 0008 Ciświca Stara 

 

 

0,5400 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RVI – 0,5400 ha 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

91,80 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące. 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 

2.  

Działka Nr 304 
obręb 0004 Biskupice 

 

 

 

0,1200 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 
RIVa – 0,0800 ha 

RIVb – 0,0400 ha 

 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

50,00 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące. 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 

3.  

594 

obręb 0004 Biskupice 

 

 

 

0,0300 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RV – 0,0300 ha 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

50,00 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące 

 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 



4.  

632 

obręb 0004 Biskupice 

 

 

 

0,2500 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RV – 0,1400 ha 

RVI – 0,1100 ha 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

 

50,00 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące 

 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 

5.  

693 

obręb 0004 Biskupice 

 

 

 

0,9900 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RVI – 0,9900 ha 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

 

168,30 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 

6.  

Działka Nr  478 
obręb 0004 Biskupice 

 

 

 

0,4000 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RV – 0,4000 ha 

 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

80,00 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 

7.  

Działka Nr 479 
obręb 0004 Biskupice 

 

 

 

0,9700 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RIVb – 0,6000 ha 

RV –  0,3700 ha 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

 

213,40 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 

8.  

 

Działka Nr 480 
obręb 0004 Biskupice 

 

 

 

0,3300 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RIVb – 0,2600 ha 

RV –  0,0700 ha 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

 

72,60 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące  

 

 

 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 



9. część działki 

12 
obręb 0005 Borowiec Nowy 

KN1N/00068569/4 

(powierzchnia całkowita 

1,8300 ha) 

 

 

0,8900 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RV – 0,6100 ha 

RVI –  0,2800 ha 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

178 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące 

 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 

10. część działki 

568 
obręb 0016 Królików 

(powierzchnia całkowita 

2,6500 ha) 

 

 

 

 

0,3700 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RIIIb – 0,1100 ha 

RIVa –  0,2600 ha 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

81,40 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 

11. część działki 

102 
obręb 0010 

Grądy Nowe 

(powierzchnia całkowita 

0,8500 ha) 

 

 

0,7200 ha 

 

Nieruchomość zabudowana 

RVI –  0,7200 ha 

 

Nie dłużej niż 

do 30.09.2019 r. 

122,40 zł/rok 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące 

 

 

do 30 września za 

każdy rok umowy 

 

 

 

Powyższy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni, tj. od dnia 02.04.2019 r. do 24.04.2019 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Grodziec, a ponadto informację  

o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w BIP i na stronie internetowej urzędu. 
 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Inwestycji i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Grodziec pokój nr 11, tel. 63 24 85 500  wew. 25. 

 

 

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

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ................................................................                                                                                         /-/  Mariusz Woźniak 

                  Wójt Gminy Grodziec                                                                         


