
 

ZARZĄDZENIE  Nr 0050.73.2021 

Wójta Gminy w Pilchowice 

z dnia 03.08.2021r. 

 

 

w sprawie:   ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

 

 

 Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 1372), art. 13 ust.1, art 25 ust. 1, art 35 ust. 1 i 2 ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z  2020r., poz. 1990 ze zm.) 

oraz § 2 uchwały Rady Gminy Pilchowice  Nr XIV/88/07 z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pilchowice (Dz. Urz. Woj. 

Śląskiego Nr 14 z dnia 29 stycznia 2008r.), zmienionej uchwałą Rady Gminy Pilchowice 

Nr XXXV/242/09 z dnia 10 września 2009 r., w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pilchowice 

Nr XIV/88/07 z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Gminy Pilchowice ( Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 194 z dnia 4 listopada 

2009r.). 
 

 zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

Przeznaczyć do dzierżawy nieruchomości gminne wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do 
niniejszego zarządzenia. 

§ 2 
 

1. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy  

     ogłoszeń i zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy, w okresie 21 dni od dnia podjęcia  
     niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 
 

Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi ds. gospodarki gruntami i lokalami. 

 

§ 4 

 

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia pełni Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego,  

Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska. 
 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 



 

Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Pilchowice  
                                                                           Nr 0050.73.2021  z dnia 03.08.2021r. 

 

 

Wójt Gminy Pilchowice zgodnie z art. 24 i 35 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 

1990 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Pilchowice, przeznaczonych do czasowego 

wydzierżawienia 

 

Oznaczenie 

nieruchomości 
Obręb  Powierzchnia 

nieruchomości 
w ha

 

Użytki Sposób 
zagospodarowania/ 

przeznaczenie 

Forma 

dzierżawy 

Wysokość rocznego 

czynszu 

dzierżawnego 

Termin  

wnoszenia opłat 
Okres dzierżawy 

nr działki 

nr KW 

 

354/1 

Wilcza 

arkusz mapy 10 
pow. 1.1834 ha RIIIb 

RIVa 

RIVb 

ŁIII 
 

 

czasowa dzierżawa 

- użytkowanie    
   rolnicze 

bezprzetargowa 

- kontynuacja 

  dzierżawy 

47,00 zł rocznie - do 15 

grudnia każdego 
roku 

od 01.09.2021 r. 

do 31.08.2024 r. 

GL1G/00074530/0 

97/8 

98/8 

część działek:     

nr 654/2 i nr 680/47 

Wilcza 

arkusze mapy  

6 i 3  

 

pow.  7.8529 ha RIIIb 

RIVa 

RIVb 

RV 

PsIV 

ŁIV 

 

czasowa dzierżawa 

- użytkowanie   
   rolnicze 

bezprzetargowa 

- kontynuacja 

  dzierżawy 

279,00 zł 
 

 

rocznie - do 15 

grudnia każdego 
roku 

od 01.09.2021 r. 

do 31.08.2024 r. 

GL1G/00074530/0 

GL1G/00072895/2 

GL1G/00099133/8 

GL1G/00072896/9 

 

45/4, 87/4 Wilcza 

arkusz mapy 6 
Pow. 1.5200 ha RIVb 

RV 

czasowa dzierżawa 

- użytkowanie   
   rolnicze 

bezprzetargowa 

 

 

59,00 zł 
 

 

rocznie - do 15 

grudnia każdego 
roku 

od 01.09.2021 r. 

do 31.08.2024 r. 

GL1G/00075231/1 

 

Niniejszy wykaz podany zostanie do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i zamieszczenie na stronie  internetowej Urzędu.  
 


