
 

 

ZARZĄDZENIE  NR  26/22 

Wójta Gminy Dębowa Kłoda 

z dnia 19 maja 2022 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 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 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 26/22 Wójta Gminy Dębowa Kłoda  

z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy  

 

 

W Y K A Z 

Nieruchomości  przeznaczonych  dzierżawy 
 

Lp. 
Położenie 

(Obręb) 

Nr  

działki 

Nr księgi 

wieczystej  
Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości 

Forma 

rozdysponowania  
Wysokość czynszu  Inne informacje  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Białka  708 
Kw. Nr 

LU1R/00046592/6 

Część działki nr 708  

 – teren o pow. 1,23 ha 

zabudowany murowanym  

budynkiem głównym oraz 

murowanym budynkiem 

pomocniczym użytkowanym 

jako prysznice, ubikacje  

i pomieszczenia magazynowe 

Prowadzenie działalności 

gospodarczej (nieuciążliwej) 

o charakterze rekreacyjno-

usługowo-wypoczynkowym  

Dzierżawa  

do 3 m-cy 

15.000,00 zł  

(za cały okres 

dzierżawy) 

+ 23 % Vat 
czynsz płatny do  

16 sierpnia 2022 r.  

Z dzierżawy wyłączony jest 

budynek główny  

i pomieszczenia 

magazynowe w budynku 

pomocniczym oraz teren 

zajęty pod punkt zbiórki 

odpadów komunalnych. 

Ponadto Dzierżawca 

zobowiązany jest 

umożliwić swobodny  

i nieodpłatny dostęp  

do wypożyczalni sprzętu 

wodnego, wodnego toru 

przeszkód i plaży  

oraz możliwość 

bezpłatnego plażowania  

dla wszystkich chętnych. 

 

 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni. 

Termin wywieszenia wykazu upływa w dniu 09.06.2022 r.  

Wójt  Gminy 

mgr  Grażyna  Lamczyk 

Dębowa Kłoda, dnia 19 maja 2022 r.  
 

 
AŚ/AŚ 


