
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.4.2022 
WÓJTA GMINY WALCE 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych w dzierżawę w drodze 
przetargu 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 
roku poz. 1372 j.t. ze zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2021 roku poz. 1899 – j.t. ze zm.) w związku z uchwałą Rady Gminy Walce nr XXXIX/319/2021 
z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 7 lat w drodze 
przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Walce zarządzam, co następuje: 

§ 1. Przeznaczam w dzierżawę, na czas oznaczony tj. siedmiu lat, nieruchomość gruntową rolną 
wymienioną w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Oddanie w dzierżawę nieruchomości, o której mowa w § 1, nastąpi w drodze przetargu. 

§ 3. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości na 
okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach, ogłoszenie 
w prasie lokalnej i na stronie internetowej urzędu oraz podmiotowym BIP. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   
Wójt Gminy Walce 

 
 

Marek Śmiech 
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Załącznik do zarządzenia Nr Or.0050.4.2022 

Wójta Gminy Walce 

z dnia 5 stycznia 2022 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOSCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WALCE PRZEZNACZONYCH W DZIERŻAWĘ 

Powierzchnia 
działki 

użytek wg ewidencji 
gruntów 

przeznaczenie w planie 
zagosp. przest. 

 
L. p 

Nr działki 
Nr mapy 

 
 

Opis nieruchomości 

Nr Księgi 
Wieczystej 

Położenie 
nieruchomości 

przeznaczenie i sposób 
zagospodarowania 

Cena wywoławcza na 
roczny czynsz 

dzierżawny 

Rodzaj umowy Okres 
dzierżawy 

RIIIb - grunty orne 

0,1065 ha 

WS/Z - wody 
powierzchniowe, tereny 
zieleni oraz 2.Re - tereny 

rolnicze, urządzenia i 
obiekty energetyki 

wiatrowej 

1. dz. 93/7 
mapa 2 

 
Nieruchomość gruntowa rolna 

OP1S/ 
00048260/6 

Rozkochów 
 

zgodnie z mpzp - 
użytkowanie rolnicze 

1,4779 ha 
RIIIb - grunty orne o 

pow. 1,3635 ha, RIVa - 
grunty orne o pow. 

0,1144 ha 
WS/Z - wody 

powierzchniowe, tereny 
zieleni oraz 2.Re - tereny 

rolnicze, urządzenia i 
obiekty energetyki 

wiatrowej 

2. dz. 93/8 
mapa 2 

Nieruchomość gruntowa rolna 

OP1S/ 
00048260/6 Rozkochów 

zgodnie z mpzp - 
użytkowanie rolnicze 

450,00 zł za ha/rocznie 
liczony proporcjonalnie 

do powierzchni 
 

Art. 23 ust. 1 
pkt.7a,art. 25 ust. 2  

ustawy o gospodarce 
nieruchomościami 
Umowa dzierżawy  
na czas oznaczony 
powyżej trzech lat 

 

 
 
 

7 lat 
 
 
 
 

Id: 38E26A14-3651-4826-85A8-A762BEB74472. Podpisany



  powierzchnia łączna 1,5844 ha       

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres od 11.01.2022 r. do 01.02.2022 r. 

Cena/czynsz będzie wzrastać o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.  

 

   
Wójt Gminy Walce 

 
 

Marek Śmiech 
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