
Zarządzenie Nr SEK.0050.155.2019 
Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 20 sierpnia 2019 r. 
 
 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania  
w dzierżawę, położonej w Prądach, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 10/1 

z arkusza mapy 1 o pow. 0,0012 ha i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 
 
 

     Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa zarządza,  
co następuje: 
 
§1. Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa przeznaczona została do oddania w dzierżawę 
część nieruchomości wymienionej w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§2. Ustala się stawkę czynszu dzierżawnego dla działki nr 10/1 z arkusza mapy 1,  obręb Prądy  
w wysokości 18,00 zł plus należny podatek VAT za 1 m² powierzchni w okresie korzystania w ciągu 
pełnego miesiąca, płatny do ostatniego dnia każdego miesiąca.  
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
                                                                                                                    Wójt  
                                                                                              /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                      Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.155.2019 
                                                                                                                                                         Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 20 sierpnia 2019 r. 

WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, położonej w Prądach, stanowiącej własność Gminy Dąbrowa – część działki nr 10/1 z arkusza 

mapy 1 o pow. 0,0012 ha 
 

Położenie 
nieruchomości 

Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej  
oraz katastru 
nieruchomości  

Powierzchnia /ha Opis nieruchomości Informacja  
o przeznaczeniu  
do oddania  
w dzierżawę 
 

Termin 
zagospodarowania 
nieruchomości 

Wysokość stawki 
czynszu dzierżawnego 

Obręb 
0010 Prądy 
Gmina 
Dąbrowa 

Nieruchomość 
oznaczona jako działka 
nr 10/1  
z arkusza mapy 1, 
KW OP1O/00076122/9 

Powierzchnia całej 
działki 0,3391 ha, grunt 
przeznaczony  
do oddania  
w dzierżawę  
0,0012 ha, tj. 12,00 m² 

dr - Drogi Część nieruchomości 
przeznaczona  
do oddania w dzierżawę 
pod ustawienie metodą 
wiercenia 20 szt. słupów 
energetycznych celem 
wykonania 
napowietrznej linii 
energetycznej niskiego 
napięcia, prowadzącej 
od drogi krajowej DK46  
do fermy przy ulicy 
Stawowej  
(w związku  
z planowaną budową 
obwodnicy Niemodlina) 

Od dnia 01.10.2019 r. 
do dnia 31.03.2021 r. 

18,00 zł plus należny 
podatek VAT za 1 m²  
w okresie korzystania  
w ciągu pełnego 
miesiąca, płatny  
do ostatniego dnia 
każdego miesiąca 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni tj. od dnia 22.08.2019 r. do dnia 12.09.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Dąbrowa oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa i stronie internetowej gminy pod adresem 
www.gminadabrowa.pl, a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Termin 
wywieszenia wykazu: 

1) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń I piętro od dnia 22.08.2019 r. do dnia 12.09.2019 r.; 
2) publikacja w BIP: 22.08.2019 r.; 
3) publikacja na stronie www.gminadabrowa.pl: 22.08.2019 r.; 
4) publikacja w prasie: 22.08.2019 r.                                                                                                              Wójt 

                                                                                                                                                /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

http://www.gminadabrowa.pl/
http://www.gminadabrowa.pl/

