
 
Zarządzenie Nr OR.0050.211.2020 

Wójta Gminy Dąbrowa 
z dnia  8 grudnia 2020r. 

 
 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do  oddania w dzierżawę na okres 
do trzech lat  
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990) Wójt Gminy Dąbrowa zarządza, co następuje: 
 §1.  
Z gminnego zasobu nieruchomości Gminy Dąbrowa przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres 
jednego roku nieruchomość wymienioną w wykazie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 
                                                                           §2. 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. Mienia Gminy, z nadzoru Zastępcy Wójta Gminy 
Dąbrowa. 
                                                                           §3. 
Traci moc Zarządzenie nr SEK.0050.245.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 29 października 2019 r.  
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, 
stanowiącej własność gminy Dąbrowa – działka nr 125/23 z arkusza mapy 1, obręb Mechnice. 
 
                                                                           §4. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
                                                                                                            Wójt Gminy 
                                                                                             /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek 
 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.211.2020 
Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 8 grudnia 2020 r. 

WYKAZ 
nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dąbrowa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do trzech lat na cele rolne  

 
Położenie 

nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości  
Powierzchnia 

w ha 
Nr księgi 

wieczystej 
Opis nieruchomości  Przeznaczenie 

nieruchomości  
 

Informacja o 
przeznaczeniu do 

oddania w dzierżawę 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 

Gmina 
Dąbrowa,  

obręb 
Mechnice 

Działka 
nr 125/23  

z arkusza mapy 
1 

0,03 ha  OP1O/000 
76324/5 

 

Zgodnie z zapisami 
ewidencji gruntów i 
budynków działka 
sklasyfikowana  jako 
pastwiska trwałe (PsV). 

Brak miejscowego planu 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zgodnie ze Studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania 
przestrzennego Gminy 
Dąbrowa teren oznaczony 
jest symbolem 6.1.MN – 
tereny zabudowy 
mieszkaniowej o niskiej 
intensywności. 
 

Na działalność 
rolniczą bez 

możliwości trwałych 
inwestycji. 

 
 
 

Od dnia 
01.01.2021.r. do 

30.09.2023 

Stawka czynszu za dzierżawę gruntu określona została Zarządzeniem Nr SEK.0050.84.2017 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawy terenu mienia komunalnego i wynosi  0,15 zł za 1 m² rocznie. 

Czynsz dzierżawy płatny jest do 15 sierpnia każdego roku trwania umowy. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na okres 21 dni tj. od dnia 8 grudnia 2020 r. do dnia 29 grudnia 2020 r. na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Dąbrowa oraz zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i stronie internetowej gminy pod adresem www.gminadabrowa.pl 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 08.12.2020 r. do dnia 29.12.2020 r.; 
2) publikacja w BIP: 08.12.2020 r.; 
3) publikacja na stronie www.gminadabrowa.pl: 08.12.2020 r.; 
4) przekazanie do publikacji w prasie: 08.12.2020 r. 

                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                  /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek    

http://www.gminadabrowa.pl/
http://www.gminadabrowa.pl/

