
                        Rychliki, dnia 06 marca 2014 r.    

 

Nr 6845.III.1.2014  

 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. w 

Dz. U z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) i art. 25 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. w Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), Uchwały 

Nr II/10/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

zawarcie kolejnej umowy dzierżawy i najmu na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą na 

dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, Zarządzenia Nr 

9/2014 Wójta Gminy Rychliki z dnia 06 marca 2014 r., w sprawie przeznaczenia do dzierżawy i 

zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Rychliki oraz ogłoszenia wykazu i Zarządzenia Nr 67/2011 z dnia 

07 grudnia 2011 r. Wójta Gminy Rychliki  w sprawie określenia wysokości stawek czynszu 

dzierżawnego z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Rychliki. 

Wójt Gminy Rychliki podaje wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej przez dotychczasowego 

dzierżawcę: 
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Obręb Nr 

działki/ 

arkusz 

mapy 

Pow. w ha/ 

klasa 

Nr księgi 

wieczyste

j 

Stawka 

czynszu 

dzierżawnego 

ogółem w q 

pszenicy 

Termin 

zawarcia 

umowy 

1 Jelonki cz. dz. nr 

146/12 

KM 1 

0,7856  tj. 

 RIIIB - 0,4156; 

RIVb – 0,3700 

32703 2,91 Umowa 

dzierżawy do 

dnia 30.09.2016 

 
1. Stawka czynszu dzierżawnego, zgodnie z Zarządzeniem Nr 67/2011 z dnia 07 grudnia 2011 r.  

Wójta Gminy Rychliki w sprawie określenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego z tytułu 

najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki,  

2. Podstawą naliczenia kwoty czynszu dzierżawnego będzie cena 1q pszenicy ogłoszona przez 

GUS z półrocza poprzedzającego termin płatności.. 

3.Czynsz płatny jest  w ratach półrocznych - płatnych do dnia 15 marca i 15 września każdego 

roku.  

4..Obowiązkiem dzierżawcy jest opłacanie oprócz czynszu, podatków oraz innych obciążeń 

wynikających z posiadania nieruchomości. 

5. W przypadku, gdy dotychczasowy dzierżawca zrezygnuje z zawarcia kolejnej umowy 

dzierżawy, nieruchomość przeznaczona zostanie do dzierżawy w drodze przetargu.  

6. Szczegółowe warunki użytkowania określone zostaną w umowie dzierżawy. 

7. Gmina nie posiada opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Natomiast 

zgodnie z obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gm. Rychliki uchwalonym Uchwałą Nr IV/31/2011 Rady Gminy Rychliki z dnia 

28 czerwca 2011 r. przedmiotowa nieruchomość położona jest w terenach określonych jako 

tereny rozwoju funkcji rolniczej, gdzie postulowany jest dalszy rozwój. 

8. Niniejszy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni licząc od dnia 07.03.2014 r. – 

27.03.2014 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach oraz na stronie 

http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/. 

                 10. Bliższych informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 

248-8150 wew. 29. 
                     Otrzymują:  

1. Sołtys: sołectwa: Jelonki 

2. a/a 
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