
Zarządzenie Nr SEK.0050.47.2019 
Wójta Gminy Dąbrowa 

z dnia 02 kwietnia 2019 r. 
 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania  
w dzierżawę i ustalenia stawki czynszu dzierżawnego 

 
     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 grunty pod usytuowanie kontenerów na odzież używaną, wymienione  
w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
§2. Ustala się stawkę czynszu za 1,25 m² gruntu zajętego pod kontener w wysokości 10,00 zł 
netto + podatek VAT według obowiązujących przepisów, płatny miesięcznie do ostatniego 
dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy. 
 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
  
                                                                                                     Wójt Gminy 
                                                                                    /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr SEK.0050.47.2019 
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 02 kwietnia 2019 r. 

                                                       WYKAZ 
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczone do oddania  

w dzierżawę na cele nierolnicze – pod usytuowanie kontenerów na odzież używaną 
Lp. Oznaczenie  

i położenie 
nieruchomości 

Numer działki Pow. działki Użytki Nr księgi wieczystej Informacja o sposobie 
oddania w dzierżawę 

1. Narok, ul. Boczna cz. działki nr 311/2 z arkusza 
mapy 3 

1,25 m² R OP1O/00077416/4 

2. Niewodniki,  
ul. Polna 

cz. działki nr 315/2  
z arkusza mapy 2 

1,25 m² Dr OP1O/00100820/0 

3. Opole obręb 
Sławice,  
ul. Stawowa 

cz. działki nr 42  
z arkusza mapy 4 

1,25 m² Bi OP1O/00082367/3 

4. Dąbrowa,  
ul. Działkowa 

cz. działki nr 542  
z arkusza mapy 2 

1,25 m² Dr OP1O/00076461/7 

5. Dąbrowa,  
ul. Szkolna  
 

cz. działki nr 300  
z arkusza mapy 2 

1,25 m² Dr OP1O/00076461/7 

 
 
Zawarcie umowy  
na okres trzech lat  
na rzecz 
dotychczasowego 
dzierżawcy. 

Stawka czynszu za 1,25 m² gruntu zajętego pod kontener wynosi 10,00 zł netto + podatek VAT według obowiązujących przepisów, płatny 
miesięcznie do ostatniego dnia każdego miesiąca  obowiązywania umowy. 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni tj. od dnia 04 kwietnia 2019 r. do dnia 25 kwietnia 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 wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 
 
Termin wywieszenia wykazu: 

1) w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa – tablica ogłoszeń I piętro od dnia 04 kwietnia 2019 r. do dnia 25 kwietnia 2019 r.; 
2) publikacja w BIP: ……………………………2019 r. 
3) publikacja w prasie: …………………………2019 r. 

                                                                                                                                                      Wójt Gminy 
                                                                                                                                     /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 


