
 

 

Zarządzenie Nr OR.0050.143.2020 

Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 1 września 2020 r. 

 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę  

na okres do jednego roku  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 r. poz. 65; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 284 i poz. 782),  

Wójt  Gminy Dąbrowa, zarządza co następuje: 

  

 

§1. Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa przeznaczona została do oddania  

w dzierżawę na okres do jednego roku nieruchomość wymieniona w wykazie, który stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia.  

 

§2. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Wójta. 

 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                              Wójt Gminy  

                                                                                           /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 



 

 

                                            Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.143.2020 

Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 01.09.2020 r. 

 

 

WYKAZ 

nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczonej do oddania  

w dzierżawę na okres do jednego roku na cele rolne.  

 

Lp. Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości 

Pow. 

działki 

Opis 

nieruchomości   

Nr księgi 

wieczystej 

Informacja  

o przeznaczeniu  

do oddania  

w dzierżawę 

Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 

1. Żelazna część działki nr 1266/2  

z arkusza mapy 3 

0,3400 ha Łąki trwałe klasy 

IV i V 

OP1O/00146970/0 Cel rolny od dnia 01.10.2020 r. 

do dnia 30.09.2021 r. 

 

 

Stawka czynszu za dzierżawę gruntu określona została Zarządzeniem Nr SEK.0050.84.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 sierpnia 2017 r.  

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy terenu mienia komunalnego i wynosi 

za dzierżawę użytku rolnego o powierzchni powyżej 0,10 ha w stosunku rocznym – w wysokości równoważnej 3q żyta od 1 ha 

przeliczeniowego rocznie wg ceny żyta stanowiącego podstawę naliczenia podatku rolnego w danym roku podatkowym. 

Czynsz dzierżawy płatny jest do 15 sierpnia każdego roku trwania umowy. 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni: 

1) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń I piętro od dnia 03.09.2020  r. do dnia 24.09.2020 r.; 

2) publikację w BIP: www.bip.gminadabrowa.pl: 03.09.2020 r. ; 

3) publikację na stronie www.gminadabrowa.pl : 03.09.2020 r. ; 

4) publikację w prasie: 03.09.2020 r. 

   

 

 

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy  

                                                                                                                                                          /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 

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

