
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.46.2019 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 17 lipca 2019 r. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje 

do publicznej wiadomości WYKAZ 1/2019 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CZAS 

OZNACZONY DO 3 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

Położenie nieruchomości Karcze 

Nr działki, obręb ewidencyjny 624/2, obręb Zimnowoda (0019) 

Nr księgi wieczystej CZ2C/00037488/1 

Powierzchnia działki  0,1991 ha 

Zapis w ewidencji gruntów RIVb (0,0924ha)  i RV (0,1067ha) 

Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana 

Cel dzierżawy uprawy rolne 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  brak mpzp 

Minimalna wysokość czynszu netto z tytułu dzierżawy 33,71 zł 

Forma i termin płatności  czynsz płatny z góry, rocznie, do końca marca każdego roku 

Inne opłaty związane z dzierżawą podatek rolny 

Aktualizacja czynszu 
zgodnie z obowiązującym zarządzeniem  Wójta Gminy Lipie w sprawie ustalenia stawek czynszu z 

tytułu dzierżawy gruntów komunalnych 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj.19 lipca 2019r. 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu 

(34) 3188032-35 wew. 48 w godz. 7.30 – 14.00.



 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.46.2019 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 17 lipca 2019r. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2204 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje 

do publicznej wiadomości WYKAZ 2/2019 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CZAS 

OZNACZONY DO 3 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

Położenie nieruchomości przy drodze powiatowej Danków - Rębielice Szlacheckie 

Nr działki, obręb ewidencyjny 939, Lipie (0008) 

Nr księgi wieczystej CZ2C/00022863/6 

Powierzchnia działki  0,3094 ha 

Zapis w ewidencji gruntów PsIV (0,1912 ha), RV (0,1182 ha) 

Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana 

Cel dzierżawy uprawy rolne 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  brak mpzp 

Minimalna wysokość czynszu netto z tytułu dzierżawy  54,19 zł 

Forma i termin płatności  czynsz płatny z góry, rocznie, do końca marca każdego roku 

Inne opłaty związane z najmem  podatek rolny 

Aktualizacja czynszu 
zgodnie z obowiązującym zarządzeniem  Wójta Gminy Lipie w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu 

dzierżawy gruntów komunalnych 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj.19 lipca 2019r. 

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu 

(34) 3188032-35 wew. 48 w godz. 7.30 – 14.00. 


