
ZARZADZENIE NR 130/19 
WOJTA GMINY WOJCIECHOW 

z dnia 3 grudnia 2019 r. 

w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomoki stanowiqcych wiasnoie Gminy 
Wojciechow przeznaczonych do wydzieriawienia oraz najmu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomokiami ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) WO Gminy zarzqdza, 
co nastcpuje: 

§1 
Sporzqdza sic i podaje do publicznej wiadomoki wykaz nieruchomoki przeznaczonych 
do wydzierZawienia oraz najmu, stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia 

§2 
Wykaz o ktorym jest mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszen 
w siedzibie Urzedu Gminy Wojciechow, a take zamieszczeniu na stronie internetowej 
Gminy WojciechOw  www.wojciechow.pl,  ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu 
podana zostanie do publicznej wiadomoki przez ogloszenie w prasie lokalnej. 

§3 
Szczegolowe informacje o nieruchomokiach zamieszczonych w wykazie moZna uzyskao 
w Urzedzie Gminy Wojciechow tel. 81 5177241 w.31 

§ 4 
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



Zatacznik do Zarzqdzenia Nr 130/19 

Wojta Gminy Wojciechow z dnia 03.12.2019 roku 

Wykaz nieruchomoki stanowiqcych wfasnog6 Gminy WojciechOw przeznaczonych do 

wydzierZawienia oraz najmu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzgdzie gminnym (Dz.U. z 2019 

r. 606), oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomokiami (Dz.U. 

z 2018 r., poz. 2204) Milt Gminy WojciechOw sporzgdza i podaje do publicznej wiadomoki wykaz 

nieruchomoki przeznaczonych do wydzieriawienia oraz najmu. 

L.p. Oznaczenie 

nieruchomoki 

wg katastru oraz ksiqgi 

wieczystej 

Pow. 

w ha 

Opis 

nieruchomoki 

Przeznaczenie 

nieruchomoki i 

sposOb jej 

zagospodarowania 

Przeznaczenie Wysokok 

optat 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Palikije Drugie 

dziatka nr 324 

LU10/00028681/3 

0,44 Nieruchomok 

gruntowa 

zabudowana z 

lokalem 

u2ytkowym o pow. 

8,80m 2  
przeznaczonym do 

wynakcia 

Wg studium 

uwarunkowari i 

kierunkOw 
zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy 

WojciechOw 

nieruchomok 

przeznaczona jest 

pod dziatalnok 
inwestycyjn4. 

Lokal 

przeznaczony na 
central g 

telefonicznq dla 

dotychczasowego 

najemcy, umowa 

na okres do 3 lat 

Czynsz 

miesigczny 

170,99 zte 
netto plus 

VAT 

waloryzowany 

corocznie o 

wskainik 

inflacji, ptatny 

z gory do 10 

kaidego 

miesigca 

2 Palikije Pierwsze 

dziatka nr 571 

LU 10/00033847/3 

0,46 Nieruchomok 

gruntowa 

zbudowana 

budynkiem OSP z 

lokalem 
thytkowym o 

pow. 56,50 m 2  
przeznaczonym do 

wynakcia 

Wg studium 

uwarunkowati i 

kierunkow 
zagospodarowania 

przestrzennego 

gminy 

WojciechOw 

nieruchomok 

przeznaczona jest 

pod tereny 

osadnictwa 

wiejskiego. 

Lokal 

przeznaczony na 

Punkt Apteczny 

dla 

dotychczasowego 

najemcy, umowa 

na okres do 3 lat 

Czynsz 

miesiqczny 

209,34 zt. 

netto plus 
VAT 

waloryzowany 

corocznie o 

wskainik 

inflacji, ptatny 
z gOry do 10 

kaidego 

miesiaca 



3. WojciechOw 0,1974 Nieruchomok Wg studium Lokal Czynsz 
dziatka nr 1494/5 gruntowa uwarunkowa6 i przeznaczony na miesigczny 
LU10/00024735/9 zabudowana z kierunkOw Zaktad Fryzjerski 240,43 zt. 

lokalem zagospodarowania dla netto plus 
u2ytkowym o pow. przestrzennego dotychczasowego VAT 
35,80 m 2  gminy najemcy, umowa waloryzowany 
przeznaczonym do 

wynajqcia 
Wojciechow 

nieruchomok 

przeznaczona jest 
pod tereny 
mieszkalnictwa 

i ustug 

na okres do 3 lat corocznie o 

wskainik 

inflacji, platny 
z gOry do 10 
kaklego 

miesiqca 

4 Nowy Gaj 0,41 Grunt rolny do Nieruchomok Grunt rolny Roczny czynsz 
dziatka nr 470/5 wydzieriawienia o przeznaczona do przeznaczony do dzierlawny 
LU10/00007779/4 pow. 0,39 ha u2ytkowania wydzieriawienia ogotem 2,21 

RIllb-0,21 ha 

PsIV — 0,18 ha 

rolniczego. dla 
dotychczasowego 

dzier2awcy na 

okres do 3 lat 

dt pszenicy 
wg cen 

ogtaszanych 

przez Prezesa 

GUS, ptatny w 
dwOch ratach 

do 30 
kwietnia i 30 

wrzenia 

5 Gora 0,51 Grunt rolny do Nieruchomok Grunt rolny Roczny czynsz 

Dziatki 140,141,142 wydzier2awienia o przeznaczona do przeznaczony do dzier2awny 

LU10/00033287/9 pow. 0,51 ha u2ytkowania wydzieriawienia ogotenn 4,40 

RIlla —0,49 ha 

RU  —  0,02 ha 

rolniczego. dla 

dotychczasowego 
dzier2awcy na 

okres do 3 lat 

dt pszenicy 

wg cen 

oglaszanych 

przez Prezesa 
GUS, ptatny w 

dw6ch ratach 

do 30 

kwietnia i 30 

wrzegnia 

Wykaz wywiesza siq na okres 21 dni tj. od dnia 05.12.2019 r. r. do dnia 26.12.2019 r. 

SzczegOtowe informacje o nieruchomokiach zamieszczonych w wykazie mo2na uzyska6 w Urzqdzie 

Gminy Wojciech6w tel. 81/5177241 w.31 

w OJ T 
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