
ZARZĄDZENIE NR 129/20 
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2020 r., poz. 65 ze zm.), Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy część nieruchomości, tj. 6m2 z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 
działki 480/122 o powierzchni 0,1581 ha, położonej w obrębie Wola Krzysztoporska, wymienioną w wykazie 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola 
Krzysztoporska, tj. od dnia 20 listopada 2020 roku do dnia 11 grudnia 2020  roku, a informacja o wywieszeniu 
podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Budownictwa i Nieruchomości. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

     

   

Wójt 
 
 

Roman Drozdek 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/20 

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 480/122 o powierzchni 0,1581 ha, w tym: PsV-0,0844 ha, B-
0,0737 ha, położona jest w obrębie Wola Krzysztoporska, posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
PT1P/00056288/5. 

Przeznacza się do wydzierżawienia część ww. działki, tj. 6 m2 (opisanej w załączniku graficznym do niniejszego 
wykazu) na rzecz najemcy lokalu znajdującego się w budynku usytuowanym na przedmiotowej działce. 

2. Przedmiotowa nieruchomości częściowo objęta jest planem miejscowym, zatwierdzonym Uchwałą Nr 
XLIV/388/10 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego Wola Krzysztoporska, Siomki w Gminie Wola Krzysztoporska, natomiast 
w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska działka 
znajduje się w terenach produkcyjno-usługowych o niskiej intensywności. 

3. W/w nieruchomość to działka zabudowana budynkiem komunalnym. 

4. Okres dzierżawy do 3 lat. 

5. Czynsz dzierżawny wynosi: 42,00 zł. 

6. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola 
Krzysztoporska, tj. od dnia 20 listopada 2020 roku do dnia 11 grudnia 2020 roku, a informacja o wywieszeniu 
podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej urzędu i w Biuletynie 
Informacji Publicznej. 

7. Opisaną nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.

Strona 1



Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1 

Załącznik graficzny: rysunek poglądowy (działka 480/122 w obrębie Wola Krzysztoporska) 
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