
                                        

                                                       W  Y  K  A  Z 

 

            Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz.1899) oraz    § 6 ust. 2 uchwały Nr 

XXVI/163/2009 Rady Gminy Trzeszczany z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie określenia zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzeszczany 

oraz ich wydzierżawiania lub wynajmu na okres dłuższy niż  3 lata.  

Wójt Gminy Trzeszczany podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości 

przeznaczonej  do wydzierżawienia w Nieledwi, Trzeszczanach i Mołodiatyczach               

gm. Trzeszczany na cele rolne. 

 
Lp Miejscowość Nr dz. Pow. w 

ha 

Wysokość  

rocznego 

czynszu  

dzierżawnego  

Przezna-

czenie 

w planie   

-sposób 

zagos- 

podaro-

wania  

Termin 

zagos- 

podaro- 

wania 

 

Okres 

dzierżawy 

 

1 Mołodiatycze 334 0,6400  300,00 zł  rolne   

 2022 r      

 

3 lata 

2 Mołodiatycze 333,cz.616 0,8000  320,00 zł  rolne   

  2022 r. 

3 lata 

3 Trzeszczany 326/7,326/8 0,2235  85,00 zł  rolne   

  2022 r.       

3 lata 

4 Nieledew cz.dz.nr 640/1 

652/4,652/7,                    

423/13 

3,1000 1104,00 zł  rolne- 

ogrody 

  2022 r. 3 lata 

5 Nieledew 817 0,3000 150,00 zł rolne 2022 r 1 rok 

6 Nieledew cz. dz. nr            

952/69 

1,4000 560,00 zł rolne  

ogrody 

2022 r 3 lata 

7 Nieledew cz.dz. nr 

952/65 

0,6600 264,00 zł rolne  

ogrody 

2022 r 3 lata 

 

1. Sposób zagospodarowania nieruchomości – na cele rolne , przedłużenie umów dzierżawy. 

2. Termin wnoszenia opłat – Czynsz dzierżawny ustalony w drodze przetargu będzie płatny w 

dwóch terminach  I rata do dnia 15 maja i II rata do 15 listopada, każdego roku.                

Oprócz czynszu dzierżawnego, dzierżawca będzie zobowiązany uiszczać podatki i inne 

ciężary związane z posiadaniem przedmiotu dzierżawy. 

3. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i 

umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzeszczany na okres 21 dni. 

4. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzeszczany pok.nr 12 oraz 

pod numerem telefonu 84 6575059. 

 

 

 

Trzeszczany Pierwsze, 2022-03-15 

     

     

 


