
Zarządzenie Nr SEK.0050.54.2019 
Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 09 kwietnia 2019 r. 
 
 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  
w drodze bezprzetargowej 

 
 

          Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), Wójt Gminy Dąbrowa zarządza co następuje: 
 
§1. Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę 
w drodze bezprzetargowej nieruchomości wymienione w wykazie, który stanowi załącznik  
do niniejszego zarządzenia.  
 
§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
 
                                                                                                  Wójt Gminy 
                                                                                  /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.54.2019 
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 09 kwietnia 2019 r. 

WYKAZ 
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej 

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie 
nieruchomości wg 
księgi wieczystej oraz 
katastru 
nieruchomości 

Powierzchnia/ha Opis 
nieruchomości 

Informacja o przeznaczeniu do oddania  
w dzierżawę 

Termin 
zagospodarowania 
nieruchomości 

Wysokość stawki czynszu 
dzierżawnego  

1. Miejscowość  
Karczów 
Obręb  
0004 Karczów 
Gmina  
Dąbrowa 
 

Nieruchomość 
oznaczona jako 
działka nr 332/2  
z arkusza mapy 1, 
KW 
OP1O/00084467/8 

Powierzchnia całej 
działki 1,7605 ha, 

grunt 
przeznaczony  

do oddania 
w dzierżawę  
0,0182 ha  
tj. 182 m² 

Bz – Tereny 
rekreacyjno 
wypoczynkowe, 
część 
przeznaczona 
do oddania  
w dzierżawę 
znajduje się 
poza 
ogrodzeniem 
boiska 

Cel dzierżawy – teren zielony. Zawarcie umowy 
dzierżawy na okres  
do lat trzech w drodze  
bezprzetargowej. 

 182 m² x 0,15  zł = 27,30 zł 
rocznie, płatny do 15 
sierpnia każdego roku 
obowiązywania umowy 
(podstawa prawna: 
Zarządzenie  
Nr SEK.0050.84.2017 Wójta 
Gminy Dąbrowa z dnia 07 
kwietnia 2017 r.) 

2. Miejscowość 
Narok 
Obręb 
0007 Narok 
Gmina 
Dąbrowa 

Nieruchomość 
oznaczona jako 
działka nr 311/2, 
z arkusza mapy 3, 
KW 
OP1O/00130788/2 

Powierzchnia całej 
działki 1,1500 ha, 

grunt 
przeznaczony  

do oddania  
w dzierżawę 
0,0957 ha  
tj. 957 m² 

Br – RV – 
Tereny rolne 
zabudowane, 
RV – Grunty 
orne, część 
przeznaczona 
do dzierżawy 
nie obejmuje tej 
części działki, 
która jest 
zabudowana 
parkingiem 

Cel dzierżawy – cele rekreacyjne. Zawarcie umowy 
dzierżawy na okres  
do lat trzech w drodze 
bezprzetargowej. 

957 m² x 0,15 zł = 143,55 zł 
rocznie, płatny do 15 
sierpnia każdego roku 
obowiązywania umowy 
(podstawa prawna: 
Zarządzenie  
Nr SEK.0050.84.2017 Wójta 
Gminy Dąbrowa z dnia 07 
kwietnia 2017 r.) 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni tj. od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia 02 maja 2019 r.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa oraz 
zamieszczenie na stronie Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dąbrowa, a ponadto informację o zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie 
lokalnej. Termin wywieszenia wykazu: 

1) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń I piętro od dnia 11 kwietnia 2019 r. do dnia  02 maja 2019 r.; 
2) publikacja w BIP: ……………………………2019 r.                                                                                                                              Wójt Gminy 

        3)     publikacja w prasie: …………………………2019 r.                                                                                                         /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 


