
                                                                                                                                                                                                            Grodziec, dnia  10 grudnia  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 w trybie bezprzetargowym następujące nieruchomości stanowiące własność Gminy Grodziec z przeznaczeniem na cele 

rolne: 
 

 

L.p. Miejscowość 

Dzierżawca 

Oznaczenie  

nieruchomości 

 

Termin zagospodarowa-

nia nieruchomości 

Opis nieruchomości 

do dzierżawy 

Wysokość opłat                     

z tytułu dzierżawy 

Termin  

wnoszenia opłat 

 

 

1. Nowe Grądy 

 

99/2 

obręb 0010 

Grądy Nowe 

KN1N/00099360/5 

Umowa dzierżawy  

nie dłużej niż  

do 30.09.2020 r. 

Nieruchomość 
niezabudowana 
RVI – 3,1300 ha 

532,10 (rocznie) 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące. 

Do 30.09.2020 r. 

 

 

2. 
 

Grodziec 

 

 

86 

obręb 0012 Grodziec 

KN1N/00071018/1 

 

Umowa dzierżawy  

nie dłużej niż  

do 30.09.2020 r. 

Nieruchomość 
niezabudowana 

 

RIII – 0,4200 ha 

RIVa – 0,1700 ha 

RIVb – 0,1700 ha 

 

Razem: 0,7600 ha 

197,60 (rocznie) 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące. 

Do 30.09.2020 r. 

 

 

3. Grodziec 

 

 

87 

obręb 0012 Grodziec 

KN1N/00071018/1 

 

Umowa dzierżawy  

nie dłużej niż  

do 30.09.2020 r. 

 

RIVa – 0,2900 ha 

RIVb – 0,0400 ha 

RV – 0,0400 ha 

 

Razem: 0,3700 ha 

81,40 (rocznie) 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące. 

Do 30.09.2020 r. 



 

 

4. 

Tartak 

 

część działki 451/2* 

obręb Grodziec  

KN1N/00039990/2 
(pow. całkowita 2,7155 ha) 

*Część działki przeznaczo-

nej do dzierżawy zazna-

czono na rysunku poglą-

dowym (do wglądu w pok. 

nr 11 lub BIP Grodziec). 

Umowa dzierżawy  

nie dłużej niż do 

30.09.2020 r. 

 

R VI -0,0400 ha 

 

      50,00 (rocznie) 

Proporcjonalnie  

do okresu trwania  

dzierżawy  

w przeliczeniu  

na miesiące. 

Do 30.09.2020 r 

 
Powyższy wykaz wywiesza się  na okres 21 dni, tj. od dnia 10.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 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: ..................................................................                                                                                                           

A.Sz.                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                       

/-/ Mariusz Woźniak 

Wójt Gminy Grodziec 


