
 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.96.2019 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 15 listopada 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 20/2019 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CZAS 

OZNACZONY DO 3 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

Nr działki, obręb ewidencyjny 210, obręb Zimnowoda (0019) 

Nr księgi wieczystej CZ2C/00022779/0 

Powierzchnia działki  0,2585 ha  

Zapis w ewidencji gruntów RIVb (0,1802 ha) , RV (0,0558ha), RIVa (0,0225ha ) 

Opis nieruchomości nieruchomość rolna niezabudowana 

Cel dzierżawy uprawy rolne /ogrodnicze 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  brak mpzp, w studium ustalono kierunki zagospodarowania dla działki 

Minimalna wysokość czynszu netto z tytułu dzierżawy  46,91 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 

informacja o dzierżawie działka zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj.2 grudnia 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 0050.96.2019 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 15 listopada 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 21/2019 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CZAS 

OZNACZONY DO 3 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

Położenie nieruchomości Danków 124 

Nr działki, obręb ewidencyjny 1907, Danków (0003) 

Nr księgi wieczystej CZ2C/00020125/7 

Powierzchnia działki  0,0130 ha  

Zapis w ewidencji gruntów RVI  - grunt rolny 

Opis nieruchomości nieruchomość niezabudowana 

opis przedmiotu dzierżawy grunt ogrodzony  porośnięty drzewami owocowymi 

Cel dzierżawy sad, ogródek przydomowy 

Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

dla przedmiotu dzierżawy 
RM ,,B4" ,,OW" - teren zabudowy zagrodowej, położony w strefie obserwacji archeologicznej oraz strefie 

ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego 

czynsz z tytułu dzierżawy 19,50 zł + VAT wg. obowiązującej stawki 

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 

informacja o dzierżawie działka zostanie wydzierżawiona na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj.2 grudnia 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 3 do zarządzenia Nr 0050.96.2019 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 15 listopada 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 22/2019 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CZAS 

OZNACZONY DO 3 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

przedmiot dzierżawy 
grunt o pow. 0,0850 ha (RIVb -0,0350 ha, RV-0,0500ha), stanowiący część działki nr 1072, położonej w 

obrębie i miejscowości Lipie (0008) 

nr księgi wieczystej CZ2C/00005269/7 

powierzchnia działki 1072 0,4519 ha  

opis przedmiotu dzierżawy nieruchomość rolna, grunt porośnięty samosiejkami, teren nierówny 

cel dzierżawy na powiększenie sąsiedniej działki 1039, ogródek przydomowy 

przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

dla przedmiotu dzierżawy/ studium  
brak miejscowego planu, w studium teren zabudowy jednorodzinnej 

czynsz z tytułu dzierżawy  127,50 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. 2 grudnia 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. 


