
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.86.2019
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

w sprawie: ustalenia wykazu nieruchomości  będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ustalić wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do 
oddania w dzierżawę w 2019 r.

2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.86.2019

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

Obręb Num
er

mapy

Numer
 działki 

powierzchn
ia 

całkowita

Powierzchnia
     do 

dzierżawy

Nr Księgi
Wieczystej

Cel dzierżawy Stawka czynszu dzierżawnego

Bluszczów 3 1260
0,3326 ha

część o pow. 
0,1698 ha

część o pow. 
0,0262 ha

GL1W/00034037/
6

Decyzja 
komunalizacyjna 

Nr G.II-
5/MK/62/91/I/2/42 
z dnia 21.05.1991r

Na cele rolnicze

Pod ogródki przydomowe i zieleń 
urządzoną

181,77 zł/ha/rok

0,30 zł/m2/rok

Bluszczów 3 1261
0,2506 ha

część o pow. 
0,1265 ha

część o pow.
0,0472 ha

GL1W/00034037/
6

Decyzja 
komunalizacyjna 

Nr G.II-
5/MK/62/91/I/2/42 
z dnia 21.05.1991r

Na cele rolnicze 

Pod ogródki przydomowe i zieleń 
urządzoną

181,77zł/ha/rok

0,30 zł/m2/rok

Bluszczów 3 1262
0,2500 ha

część o pow. 
0,0736 ha

część o pow.
0,0736 ha

GL1W/00034037/
6

Decyzja 
komunalizacyjna 

Nr G.II-
5/MK/62/91/I/2/42 
z dnia 21.05.1991r

Na cele rolnicze 

Pod ogródki przydomowe i zieleń 
urządzoną

181,77zł/ha/rok

0,30 zł/m2/rok

Opis. Działki położone w rejonie ul. Wiejskiej i wału przeciwpowodziowego w Bluszczowie. Czynsz dzierżawny płatny rocznie w terminie określonym 
w umowie. 

Olza 1 1231/208
0,0147

0,0147 ha GL1W/00007150/
6

Na dojazdy do nieruchomości i pod 
poszerzenie nieruchomości

0,60 zł/m2/rok

Opis: Działka położona przy ul. Dworcowej w Olzie. Czynsz dzierżawny płatny rocznie w terminie określonym w umowie.

Do stawek wymienionych w wykazie dolicza się podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastrzega się prawo wycofania działek z dzierżawy z uzasadnionej przyczyny. Wykaz podaje się do 
publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia publikacji.
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