
 

ZARZĄDZENIE   NR  74/19 

Wójta Gminy Dębowa Kłoda 

z dnia 12 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) oraz 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.) zarządzam, co  następuje: 

 

§ 1 

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – załącznik  do  niniejszego  zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Określony w § 1 wykaz należy wywiesić na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dębowa Kłoda oraz zamieścić na stronach internetowych urzędu na okres  

21 dni.  

2. Informację o wywieszeniu wykazu zamieścić w tygodniku „Wspólnota Parczewska” oraz przekazać sołtysom wsi, na terenie których położone są 

nieruchomości ujęte w wykazie.  

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście ds. gospodarowania mieniem gminy. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt  Gminy 

mgr  Grażyna Lamczyk 

 



 

Załącznik   do Zarządzenia Nr 74/19 Wójta Gminy Dębowa Kłoda w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

 

W Y K A Z 

nieruchomości  przeznaczonych  do  dzierżawy  
 

Lp. 
Położenie 

(Obręb) 

Nr  

działki 

Nr księgi wieczystej 

(dok.włas) 
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 

Forma 

rozdysponowania  

Wysokość 

czynszu   

(bez VAT) 

Inne informacje  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Kodeniec  380 
Kw Nr LU1R/ 

00082500/9 

Nieruchomość o pow. 0,16 ha 

zabudowana jedno-  

lokalowym budynkiem 

mieszkalnym (zamieszkałym) 

 o pow. użyt. 61,83 m
2
   

oraz nieużytkowanymi 

budynkami gospodarczymi  

w bardzo złym stanie 

technicznym w części rolna 

Dzierżawa na cele mieszkaniowe  

i do użytkowania rolniczego  

Dzierżawa  

do 3 lat  

90,00 zł  

(miesięcznie) 

(zwol. z Vat) 

 

 

2 Wyhalew  98 
LU1R/ 

00074931/0 

Nieruchomość o pow. 0,18 ha 

zabudowana w części jedno-

lokalowym budynkiem 

mieszkalnym (zamieszkałym) 

 o pow. użyt. 49,14 m
2
  

w części rolna 

Dzierżawa na cele mieszkaniowe  

i do użytkowania rolniczego   

Dzierżawa  

do 3 lat 

80,00 zł  

(miesięcznie) 

(zwol. z Vat) 

 

3 Pachole  260 
Dec.Woj.Bialskopodl. 

G.IV.6017-1/kom/29/92 

Nieruchomość budowlano  

- rolna o pow. 0,12 ha 

użytkowana rolniczo  

Dzierżawa w części na cele 

związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 

nieuciążliwej, w pozostałej 

części użytkowanie rolnicze 

Dzierżawa  

do 10 lat   

1.000,00 zł  

(rocznie) 

+ 23 % Vat 

 

4 Pachole  294/1  
Kw Nr LU1R/ 

00060339/9 

Nieruchomość o pow. 0,10 ha 

zabudowana budynkiem 

mieszkalnym  

Dzierżawa na cele mieszkaniowe  

i do użytkowania rolniczego   

Dzierżawa 

do 3 lat  

200,00 zł  

(rocznie) 

(zwol. z Vat) 

Budynki nie są własnością 

Gminy - stanowią odrębny od 

gruntu przedmiot własności  

5 Uhnin 418 
Dec.Woj.Bialskopodl. 

G.IV.6017-1/5/92 kom 

Nieruchomość o pow. 0,1179 ha 

zabudowana w części budynkiem 

mieszkalnym w części rolna  

Dzierżawa na cele mieszkaniowe  

i do użytkowania rolniczego 

Dzierżawa  

do 3 lat 

150,00 zł  

(rocznie) 

(zwol. z Vat) 

Budynki nie są własnością 

Gminy - stanowią odrębny od 

gruntu przedmiot własności  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6 Chmielów  409/2 
Kw Nr LU1R/ 

00062439/4 

Nieruchomość o pow. 0,1088 ha 

zabudowana w części budynkami 

gospodarczymi związanymi  

z gospodarstwem rolnym  

w części rolna  

Dzierżawa do użytkowania 

rolniczego  

Dzierżawa 

do 3 lat  

150,00 zł  

(rocznie) 

(zwol. z Vat) 

Budynki nie są własnością 

Gminy - stanowią odrębny od 

gruntu przedmiot własności  

7 Chmielów  686 
Kw Nr LU1R/ 

00057738/2 

Nieruchomość rolna  

o pow. 0,4192 ha  

Dzierżawa do użytkowania 

rolniczego 

Dzierżawa 

do 3 lat 

1,22 dt 

pszenicy 

(rocznie)  

(zwol. z Vat) 

 

8 Kodeniec 639 
Dec.Woj.Lubelskiego 

GN-BP. 

7532.32.2019.DL 

Nieruchomość o pow. 0,08 ha 

zabudowana w części budynkiem 

mieszkalnym i budynkami 

gospodarczymi  związanymi  

z gospodarstwem rolnym 

Dzierżawa na cele mieszkaniowe  

i do użytkowania rolniczego 

Dzierżawa  

do 3 lat 

160,00 zł  

(rocznie) 

(zwol. z Vat) 

Budynki nie są własnością 

Gminy - stanowią odrębny od 

gruntu przedmiot własności  

9 Kodeniec  612 
Dec.Woj.Lubelskiego 

GN-BP. 

7510.1.16.2019.DL 

Nieruchomość rolna  

o pow. 0,30 ha  

Dzierżawa do użytkowania 

rolniczego 

Dzierżawa  

do 3 lat 

0,81 dt 

pszenicy 

(rocznie) 

(zwol. z Vat) 

 

10  Kodeniec 611/2 
Dec.Woj.Lubelskiego 

GN-BP. 

7510.1.15.2019.DL 

Nieruchomość rolna  

o pow. 0,11 ha  

Dzierżawa do użytkowania 

rolniczego 

Dzierżawa  

do 3 lat 

0,30 dt 

pszenicy 

(rocznie) 

(zwol. z Vat) 

 

 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 08.01.2020 r.  

 

Wójt  Gminy 

mgr  Grażyna Lamczyk 

 

Dębowa Kłoda, dnia 12 grudnia 2019 r.  
 

 
 

AŚ/AŚ 


