
 

ZARZĄDZENIE    NR  55/18 

Wójta  Gminy  Dębowa  Kłoda 

z  dnia  06  września  2018 r. 

 

 

w sprawie  podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy  
  

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn.zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 121 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Podaję do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i 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 „Słowo Podlasia” oraz przekazać sołtysom wsi, na terenie których położone są nieruchomości 

ujęte w wykazie.  

 

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu specjaliście d/s gospodarowania mieniem gminy. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Wójt  Gminy 

mgr  Radosław  Kozak 

 



Załącznik  do zarządzenia Nr 55/18 Wójta Gminy Dębowa Kłoda  

z dnia 06 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do najmu i dzierżawy  

 

W Y K A Z 

nieruchomości  i  lokali  użytkowych  przeznaczonych  do  najmu  i  dzierżawy 
 

Lp. 
Położenie 

(Obręb) 

Nr  

działki 

Nr księgi 

wieczystej 

(dok.włas) 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 
Forma 

rozdysponowania  
Wysokość czynszu  Inne informacje  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Uhnin 683/1 
Kw. Nr 

LU1R/00045800/1 

Lokal użytkowy o pow.  

49,34 m
2
 znajdujący się  

w budynku nr 141 H 

Prowadzenie działalności 

gospodarczej (nieuciążliwej)  

- sklep spożywczo-przemysłowy 

Najem  

do 3 lat  

310,00 zł 

(miesięcznie)  

+ 23 % Vat 

 

2 Marianówka  367 

Dec. Woj. 

Bialskopodl. 

G.IV.6017-

1/kom/33/92 

Nieruchomość rolna  

o pow. 0,45 ha  
Użytkowanie rolnicze 

Dzierżawa  

do 3 lat 

1,43 dt 

pszenicy  

(rocznie) 

Rada Gminy wyraziła 

zgodę na zawarcie  

kolejnej umowy dzierżawy 

z dotychczasowym 

dzierżawcą 

3 Marianówka  377 

Dec. Woj. 

Bialskopodl. 

G.IV.6017-

1/kom/33/92 

Nieruchomość rolna  

o pow. 0,46 ha 
Użytkowanie rolnicze 

Dzierżawa  

do 3 lat 

1,33 dt 

pszenicy  

(rocznie) 

Rada Gminy wyraziła 

zgodę na zawarcie  

kolejnej umowy dzierżawy 

z dotychczasowym 

dzierżawcą 

4 Wyhalew   226/2 

Gminny zasób 

nieruchomości 

 – brak tytułu 

własności 

Nieruchomość rolna  

o pow. 0,66 ha  
Użytkowanie rolnicze  

Dzierżawa  

do 3 lat 

2,09 dt  

pszenicy 

(rocznie)  

Rada Gminy wyraziła 

zgodę na zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy  

z dotychczasowym 

dzierżawcą 

5 Białka    712 
Kw. Nr  

LU1R/00046593/3 

Punkt nr V – teren o pow.  

do 200 m
2
 (cz.dz. nr 712) 

przeznaczony pod usytuowanie 

jednego punktu handlowo-

gastronomicznego 

Prowadzenie działalności 

gospodarczej (nieuciążliwej) – 

punkt handlowo-gastronomiczny   

Najem  

do 30.09.2019 r. 

782,18 zł. 

(miesięcznie)  

+ 23 % Vat 

Nakłady (obiekt handlowy) 

znajdujący się na 

wynajmowanej części 

nieruchomości nie jest 

własnością Gminy 

- stanowi własności byłego 

dzierżawcy (najemcy) 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 03.10.2018 r.                                                                                                             Wójt  Gminy 

mgr  Radosław  Kozak 

Dębowa Kłoda, dnia 06 września 2018 r.  
AŚ/AŚ 


