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Wykaz
nieruchomości niezabudoWanych przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat

Zgodnle z art.35 ustawy Z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykaz niniejszy wywiesza się na okrcs 21 dni oddnia 07,10,2020 r, do dnia 28,10,2020 r,

W siedżibie Urzędu Gminy W Lubrzy, na tablicy ogłoszeń sołectwa DytmafóW, NoWy Browiniec, Kfzyżkowice, Trzebina, oraz na stronie internetowej Urzędu Gmilly W Lubrzy
www,lubrza,oooIe,ol , Infornacje o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej Wiadomości przez ogłoszenie W plasie lokalnej.
Lubrza, drria 07 październik 2020 r,

Lp.
położenie

nieruchomości
Działka nr
karta mapy

PoW.
ha

KW
przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,

cel dzieńawy
okre5

dzierżawy
czynsż dzierżawy {za rck)

Termin płatności

1 KlzyżkoWice
cz,2s4/B
lnapa 1

0,B160

423B6 Dżiałka położona W miejscowości Klzyźkowice obok zabudowań
oznaczonyclr nr 64, Część dzialki przeznacżona do uż},tkowania
rolniczego,. Grunty pl,zeznaczone rra ce]c rolnicze-

133,09 zł
wtcrminie jednego micsiąca od daty
podpisania umowy, następn€ W
terminie do 31 malca każdćso roku

2 1'rZebina
cz.694/4
mapa2

0,0300
37 520 Działka położona w ńiej5coWości Trzebina obok zabudowań

oznaczonych nr 2 Crungl przeznaczone na ogródki przydomowe z
przeznaczeniem na cele rolnicze.

39,oa zl
W terminie Jednego miesiąca od daty
podpisania (lmowy. następne w
terminie do 31 marca każd€{o roku

3 Trzebina cz,694 / 4
napa 2

0,0300
37s20 Działka położona w mieiscowości Trzebina obokzabudowań

oznaczonych nr 2 Grunly przeznaczone na ogródki przydomowe z
przeznaczeniem na cele rolnicze.

39,00 zl
Wtefminie jednćgo nriesiąca od dary
podpjsania UmoWy, następne w
ierminic do 31 nrdl.a każdcgo roku

4 Trzebina cz,694/ 4
n]apa 2

0,0300
3752a Działka położona w miejscoWości 'IIŻebina obok zabudoWati

oznaczonych nr 2 crunty przeu naczone na o8ródki przydomowe z
plzeznaczenicm na cele rolnicze.

39,00 7ł
W tenniniejćdnc8o Inićsiąca od daty
podpisźnia unowy, następne W
lćrfiinić do 31 ,nalc. każdćso roku

5 Nowy Browiniec
525

mapa 2

0,0l22
0,0a92

37130 Działki położona W mieiscowości Nowy Blowiniecz położonym na
nich spichlerzem zboźowJrm z przeznaczeniem na cele rolne - "

przecho\ł],.Wanie zboża i innych produktów rolnych.W skład duiałki
wchodzi B-R użvtki rolne zabudoWane,

!7a,6o zł
w terminie jednę8o miesiąe od daty
podpisania uinowy, nastęPne W
t€.minie do 31 marca każdego roku

6 KrzyżkoWice
cz,107 /2
mapa 1 0,6300

40351 DZjałka położona w miejscoWości Krzyżlrcwice GIunty p rzezuacżo ne
do uż}tlowania roIniczego o pow,0,6300 ha, Grunty przeznaczone
na cele rolnjcze,

130.38 z}

w te.minie jcdnc8o nriesiąca od daty
podpisania umoWy, następne w
terminie do 31 Dar.. każdeso rokLl

7 Krzyżkowice cz.2s4/a
mapa 1

0,Bló0
40351 Działka połoźoM w miejscowości Krzyżkowice obokzabudowań

oznaczonych nr 64, część działki przeznacżona do użytkowania
rolniczego. Grrrnly przeznaczone na cele rolnicże.

133,09 zl
wtermini€ iedn€go miesiąca od daty
podpisaDia umowy, na§tępne w
terminie do 31marca kaźdeeo róku

B

DytmaróW 463 /7
mapa 10 a,2żOa

1201 Działka położona w Dliejscowości DytmaIóW' Grunty przezuaczone
do uź}tkowania rolniczego, W s]<lad działld Wchodzą grunty rolne Ł1I

45.53 zł
wtcrminie jcdne8o miesiąca od dary
podpisania unowy, następne W
telminje do 31 marca każdego rokU
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