
Załącznik do zarządzenia Nr OR.0050.45.2021 

Rady Gminy Przyrów 

z dnia 28 lipca 2021 r. 

Wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1990) ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy: 

l.p. Oznaczenie 
nieruchomości 

Powierzchnia 
[w ha] 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie i 
sposób 
zagospodarowani
a nieruchomości 

Wysokość 
opłat z 
tytułu 
dzierżawy 

Termin 
wnoszenia 
opłat 

Zasady 
aktualizacji 
opłat 

Czas trwania 
dzierżawy 

1 Przyrów 
dz. nr 89 k.m.1 
Nr KW 56189 

0,7500 RV– 0,3900 ha 
RIVb– 0,3600 

ha 
Nieruchomość 
użytkowana 
rolniczo. W 

chwili obecnej 
nieruchomość 

jest  
dzierżawiona. 

Użytkowanie 
rolnicze 

164,08 zł 
rocznie 

Termin 
zapłaty 

zgodnie z 
zawartą 
umową. 

Czynsz będzie 
waloryzowany 
raz w roku o 
stopień inflacji 

zgodnie ze 
wskaźnikiem 

GUS. 

do 3 lat 

2 Zarębice  
dz. nr 17 k.m.11 

 Nr KW  
CZ1M/00096464/

1 

0,3910 ŁIII – 0,3910 ha 
Nieruchomość 
użytkowana 
rolniczo. W 

chwili obecnej 
nieruchomość 

jest   

Użytkowanie 
rolnicze 

191,51 zł 
rocznie 

Termin 
zapłaty 

zgodnie z 
zawartą 
umową. 

Czynsz będzie 
waloryzowany 
raz w roku o 
stopień inflacji 

zgodnie ze 
wskaźnikiem 

GUS. 

do 3 lat 

3 Zarębice 
dz. nr 24 k.m.11 
CZ1M/00096464/

1 

0,0920 ŁIII – 0,0920 ha 
Nieruchomość 
użytkowana 

rolniczo. 

Użytkowanie 
rolnicze 

45,06 zł 
rocznie 

Termin 
zapłaty 

zgodnie z 
zawartą 

Czynsz będzie 
waloryzowany 
raz w roku o 
stopień inflacji 

do 3 lat 
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W chwili 
obecnej 

nieruchomość 
jest  

dzierżawiona. 

umową. zgodnie ze 
wskaźnikiem 

GUS. 

4 Przyrów 
dz. nr 693 k.m.2 

w ½ części 
Nr KW 18744 

0,5200 RV – 0,1600 ha 
RIVb – 0,3600 

ha 
Nieruchomość 
użytkowana 

rolniczo. 
W chwili 
obecnej 

nieruchomość 
jest  

dzierżawiona.  

Użytkowanie 
rolnicze 

67,54 zł 
rocznie 

Termin 
zapłaty 

zgodnie z 
zawartą 
umową. 

Czynsz będzie 
waloryzowany 
raz w roku o 
stopień inflacji 

zgodnie ze 
wskaźnikiem 

GUS. 

do 3 lat 

5 Bolesławów  
dz. nr 291/1 

k.m.2 
Nr KW 

CZ1M/00092907/
1 

0,0160 

 
PsIV – 0,0100 

ha 
RV – 0,0060 ha 

Użytkowanie 
rolnicze 

10,00 zł 
rocznie 

Termin 
zapłaty 

zgodnie z 
zawartą 
umową. 

Czynsz będzie 
waloryzowany 
raz w roku o 
stopień inflacji 

zgodnie ze 
wskaźnikiem 

GUS. 

do 3 lat 
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Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie oraz zamieszczono na stronach internetowych 

www.bip.przyrow.akcessnet.net oraz www.przyrow.pl od dnia 28.07.2021 r. do dnia 18.08.2021 r. Informację 

o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

  

   

Wójt Gminy Przyrów 
 
 

Robert Nowak 
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