
 

 

  

 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów 

Nr 10/19 z dnia 05 lutego 2019 r. 

  

W Y K A Z   NR 1/2019 

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY 

          
    Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) 

Wójt Gminy Marciszów podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości wyznaczonych do dzierżawy. 

 

 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od 05.02.2019 roku do 25.02.2019 roku.  
 

Ref. Rozwoju, Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska 
Ewelina Tokarska 

Tel. 75 741 02 08  wew.30                                                                                                            

 

Numer Księgi 

Wieczystej 

 

Położenie 

nieruchomości 
numer działki 

 

Powierzchnia 
nieruchomości 

( ha lub m2 )  

 

Oznaczenie 

nieruchomości  

Termin 

rozpoczęcia  
i zakończenia 

budowy 

 

 

Opis nieruchomości 

 

Wysokość czynszu 

dzierżawnego 

 

Forma sprzedaży  
lub oddania 

nieruchomości 

Wysokość 

opłat  
i terminy 

ich 

wnoszenia 

Warunki  
zmiany ceny 

nieruchomości i  

wysokości opłat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
JG1K/00010860/8 

 

 

Marciszów 
dz. nr 200/1 

 

 

 

 

0,52 ha 

 

 

 

 

 

Pastwiska 

trwałe 
----------- Część działki o powierzchni 0,52 ha, 

położonej w miejscowości Marciszów, 

przeznaczona do zawarcia umowy 

dzierżawy z osobą fizyczną. Działka 

wydzierżawiana na cele rolne, na okres 

do 3 lat. 

204,00 zł  
 

Dzierżawa w 

drodze 

bezprzetargowej 

 

 

 

Rocznie W 

przypadku 

zmiany 

stawek 

czynszu 
 

JG1K/00016326/5 Pastewnik 
dz. nr 380/2 

 

0,7025 ha 
 

Łąki trwałe ----------- Działka o powierzchni 0,7025 ha, 

położonej w miejscowości Pastewnik, 

przeznaczona do zawarcia umowy 

dzierżawy z osobą fizyczną. Działka 

wydzierżawiana na cele rolne, na okres 

do 3 lat. 

240,50 zł Dzierżawa w 

drodze 

 bezprzetargowej 

 

Rocznie W 

przypadku 

zmiany 

stawek 

czynszu 

JG1K/00013969/3 Pastewnik 
dz. nr 260 

 

1,5655 ha 
 

Grunty orne 
Pastwiska 

trwałe 

----------- Część działki niezabudowanej o powierzchni 

1,5655 ha, położonej w miejscowości 

Pastewnik, w skład działki wchodzą grunty w 

postaci: gruntów ornych klasy V (pow. 

0,1394 ha),   gruntów ornych klasy IVb (pow. 

1,2718 ha) oraz pastwisk trwałych klasy IV 

(pow. 0,1543 ha). Działka wydzierżawiana na 

cele rolne, na okres 3 lat. 

Cena 

wywoławcza 

czynszu 

dzierżawnego - 

469,65 zł 

 

Dzierżawa w 

drodze 

 przetargu ustnego 

nieograniczonego 

 

Rocznie ----------- 
 


