
ZARZĄDZENIE NR 145/20 
WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

z dnia 11 grudnia 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 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), Wójt Gminy Wola Krzysztoporska zarządza, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy nieruchomość oznaczoną numerami ewidencyjnymi działek 
635 o powierzchni 0,8867 ha i 651 o powierzchni 0,9895 ha, położoną w obrębie Wola Krzysztoporska, 
wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 i nr 2 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 18 grudnia 2020 roku do dnia 8 stycznia 2021  roku, a także zamieszczeniu na stronie 
internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

§ 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 145/20 

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 635 o powierzchni 0,8867 ha, w tym: RIIIa-0,1682 ha, RIVa-
0,1648 ha, RV-0,4979 ha, PsIV-0,0448 ha, Ps-W-IV-0,0110 ha, położona jest w obrębie Wola Krzysztoporska, 
posiada urządzoną księgę wieczystą Nr PT1P/00055291/2. 

2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska działka znajduje się w terenach oznaczonych symbolem MNU - zabudowy mieszkaniowo-
usługowej. 

3. W/w nieruchomość to działka niezabudowana, dotychczas użytkowana rolniczo. 

4. Okres dzierżawy do 3 lat. 

5. Czynsz dzierżawny wynosi: 7,00 q żyta. 

6. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola 
Krzysztoporska, tj. od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 8 stycznia 2021 roku, a także zamieszczeniu na stronie 
internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

7. Opisaną nieruchomość przeznacza się do wydzierżawienia w formie bezprzetargowej.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 145/20 

Wójta Gminy Wola Krzysztoporska 

z dnia 11 grudnia 2020 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 

1. Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 651 o powierzchni 0,9895 ha, w tym: RIVa-0,0937 ha, RIIIa-
0,1964 ha, RV-0,6994, położona jest w obrębie Wola Krzysztoporska, posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 
PT1P/00055292/9. 

2. Dla przedmiotowej nieruchomości brak planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska, natomiast w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wola 
Krzysztoporska działka znajduje się częściowo w terenach oznaczonych symbolem R - tereny rolnicze na glebach 
IV-VI klasy bonitacyjnej oraz częściowo w terenach oznaczonych symbolem RI - tereny rolnicze na glebach II-III 
klasy bonitacyjnej. 

3. W/w nieruchomość to działka niezabudowana, dotychczas użytkowana rolniczo. 

4. Okres dzierżawy do 3 lat. 

5. Czynsz dzierżawny wynosi: 7,50 q żyta. 

6. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Wola 
Krzysztoporska, tj. od dnia 18 grudnia 2020 roku do dnia 8 stycznia 2021 roku, a także zamieszczeniu na stronie 
internetowej urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej. Informacja o zamieszczeniu wykazu zostanie podana do 
publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

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