
 
 

Wykaz nieruchomości 
 przeznaczonych do oddania w dzierżawę w  trybie  bezprzetargowym 

 
 

 
                               Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 

( Dz. U.  2016, poz. 2147 z późn. zm. )  Wójt Gminy Olszanka  informuje, że przeznacza do oddania                   

w dzierżawę  niżej wymienione  nieruchomości stanowiące własność Gminy Olszanka : 

1) działkę nr 457/2 o powierzchni 0,1200 ha położonej na gruntach wsi Czeska Wieś  

      z przeznaczeniem na cele rolne,  

2) działkę  nr  562/7 o powierzchni 0,1800 ha położonej na gruntach wsi Michałów  

       z przeznaczeniem na cele rolne,   

3)   działkę nr  62/3  o powierzchni 0,0900 ha   położoną na gruntach  wsi  Obórki  

             z  przeznaczeniem   na cele rolne, 

4)   działkę  nr  500/2  o powierzchni 0,2000 ha położonej na gruntach wsi Przylesie    

       z przeznaczeniem  na cele rolne,  

5)   działkę  nr  330/2 o powierzchni 0,1200 ha położona  na gruntach wsi  Przylesie  

       z przeznaczeniem  na cele  rolne, 

6)   działkę  nr  558/4  o powierzchni 0,1800 ha położonej na gruntach wsi Przylesie   

       z przeznaczeniem  na cele rolne,  

7)   działkę  nr  602/5 o powierzchni 0,3500 ha położonej na gruntach wsi Przylesie   

       z przeznaczeniem  na cele rolne,  

8)   działkę  nr  602/6  o powierzchni 0,5000 ha położonej na gruntach wsi Przylesie    

       z przeznaczeniem  na cele rolne,  

Termin zagospodarowania gruntów     -   05 października   2017r.  

Czas trwania dzierżawy –  1 rok 

Termin wnoszenia opłaty z tytułu dzierżawy ( czynszu )  -  do 15 września każdego roku. 

Oprócz czynszu dzierżawca będzie uiszczał opłaty dodatkowe związane z użytkowaniem gruntów  

tj. podatek od nieruchomości.     

Zasady aktualizacji opłat  –  opłaty będą aktualizowane Zarządzeniem Wójta Gminy Olszanka. 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Gminy Olszanka w dniach   

od  04 sierpnia  2017r.  do  24  sierpnia  2017r.  ( włącznie ).  

Szczegółowe informacje o gruntach przeznaczonych do oddania w dzierżawę można uzyskać  

w Urzędzie Gminy Olszanka, pokój  8a, telefon ( 77 )  4129683  wew. 112 . 

 

 

Olszanka, dnia   01.08. 2017r.                                                                     /-/ Aneta Rabczewska 
                                                                                                                      Wójt Gminy Olszanka 
 

 

 


