
 

Załącznik  do Zarządzenia Nr 82 /2014 Wójta Gminy Cisek z dnia 27 sierpnia 2014r 
                                                                                                                         w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę  nieruchomości gruntowych w trybie   

                                                                                                                         przetargu, ustalenia stawki czynszu  i ogłoszenia wykazu  nieruchomości. 
 

Wykaz nieruchomości stanowiących  mienie gminy Cisek przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie  przetargu 

 
Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.651 z póź zm. ) podaje się do publicznej 

wiadomości, że przeznacza się do oddania w dzierżawę  następujące  nieruchomości:  
 

Lp. Położenie nieruchomości 

Oznaczenie nieruchomości wg 

ewidencji gruntów 

Opis 

nieruchomości 

 Przeznaczenie   

 nieruchomości   

Wysokość 

rocznego 

czynszu 

dzierżawnego 

Termin 

trwania 

dzierżawy 

Termin 

wnoszenia 

opłat  

Zasady aktualizacji 

opłat 

 Forma 

zbycia 

 Uwagi 

1. Kobylice,  część działki nr 874/2 

mapa 2 powierzchnia 2,1600ha 

Rola kl.IIIa,   Kw  

OP1K/00034826/4 

nieruchomość 

gruntowa 

użytkowanie 

rolnicze 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Cisek utracił ważność z 

dniem  01.01.2004r 

równowartość 

pieniężna 10,8dt 

pszenicy  

  5 lat do 30 września 

każdego roku 

corocznie wraz ze zmianą 

średniej krajowej ceny  

skupu pszenicy ogłoszonej 

przez Prezesa GUS 

Dzierżawa 

2. Przewóz, Działka nr 668/1, 

 mapa 4, powierzchnia 0,9270ha 

łąka  kl. IV , Kw OP1K/00042502/6 

nieruchomość 

gruntowa 

użytkowanie 

rolnicze 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Cisek utracił ważność z 

dniem 01.01.2004r 

równowartość 

pieniężna 4,6dt 

pszenicy  

 

  5 lat 

do 30 września 

każdego roku 

corocznie wraz ze zmianą 

średniej krajowej ceny  

skupu pszenicy ogłoszonej 

przez Prezesa GUS 

Dzierżawa 

3. Nieznaszyn, część działki nr 301,  

mapa 1, powierzchnia 0,1620 ha 

 Rola kl.II     0,0660ha, 

Rola kl.IIIb  0,0960ha 

Kw OP1K/00054183/0 

nieruchomość 

gruntowa 

użytkowanie 

rolnicze 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Cisek utracił ważność z 

dniem 01.01.2004r 

równowartość 

pieniężna 0,8dt 

pszenicy  

 

  5 lat 

do 30 września 

każdego roku 

corocznie wraz ze zmianą 

średniej krajowej ceny  

skupu pszenicy ogłoszonej 

przez Prezesa GUS 

Dzierżawa 

4. Sukowice, Działka nr 323/2,  

mapa 2 powierzchnia 0,2500 ha 

grunty orne kl. IIIb , Kw 

OP1K/00012839/8 

nieruchomość 

gruntowa 

użytkowanie 

rolnicze 

Plan zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Cisek utracił ważność z 

dniem 01.01.2004r 

równowartość 

pieniężna 1,2dt 

pszenicy  

 

  5 lat 

do 30 września 

każdego roku 

corocznie wraz ze zmianą 

średniej krajowej ceny  

skupu pszenicy ogłoszonej 

przez Prezesa GUS 

Dzierżawa 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

winny złożyć stosowny wniosek w terminie 6 tygodni , licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
 

 

 

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń  siedziby Urzędu Gminy Cisek przy ul. Planetorza 52  

 na okres 21 dni tj  od dnia 27.08.2014  r  do dnia  ………………….. r   

 


