
Zarządzenie Nr 0050.99.2022 
Wójta Gminy Nawojowa 
z dnia 22 lipca 2022 r. 

 
w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych w obr. 
Żeleźnikowa Wielka stanowiące własność Gminy Nawojowa na okres trzech lat w trybie 
bezprzetargowym oraz ogłoszenia wykazu. 
 
     Na  podstawie  art. 30  ust. 2 pkt. 3  ustawy  z  dnia  8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.  z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.), zarządzam co 
następuje:   
  

§ 1 
 
Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres trzech lat nieruchomości wymienione w wykazie 
stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Wydzierżawienie nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowej na rzecz wnioskodawców. 
                                                            

§ 3 
 
Wykaz o którym mowa w  § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Urzędu Gminy, a ponadto informacja o wywieszeniu podlega ogłoszeniu w prasie 
lokalnej, jak również zamieszczony na stronie internetowej urzędu i BIP. 
 

§ 4 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw gospodarki gruntami. 
 

§ 5 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.                                        
 
 
 
 
                                                                                                             Wójt Gminy Nawojowa                                                                                                                                                        

                                                                                                       /-/ dr inż. Stanisław Kiełbasa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                         



                                                                                                                                Załącznik nr 1 
                                                                                                                                             Do Zarządzenia Nr 0050.99.2022 
                                                                                                                                             Wójta Gminy Nawojowa 
                                                                                                                                              z dnia 22 lipca 2022 r. 

 
OGŁOSZENIE  

Wójta Gminy Nawojowa 
z dnia 22 lipca 2022 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nawojowa 
przeznaczonych do dzierżawy. 

Wójt Gminy Nawojowa, działając zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy na okres trzech lat w trybie bezprzetargowym 
Oznaczenie nieruchomości 

 
Powierzchnia do 
wydzierżawienia 

Opis nieruchomości.  
przeznaczenie w 

planie miejscowym  

Informacja o 
przeznaczeniu 

do dzierżawy, cel 
dzierżawy  

Wysokość 
opłat 

Termin 
wnoszenia 

czynszu Według 
księgi 

wieczystej 

Według 
katastru 

nieruchomości 
1 2 3 4 5 6 7 

NS1S/0009
8770/4 

Działka w 
obrębie 

Żeleźnikowa 
Wielka: 
106/2 

 

         
 
 
         

0,21 ha 
 

Działka położona w 
obr. Żeleźnikowa 
Wielka, na terenie 

pochyłym, przy 
drodze gminnej, w 

sąsiedztwie 
pojedynczych  

zabudowań. Zgodnie z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Gminy Nawojowa 
położona jest w 

terenie oznaczonym 
symbolem 31MN_3 – 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej  

Na cele rolnicze  Czynsz 
dzierżawny 
wynosi: 219 

zł za  
1 ha 

powierzchni 
rocznie 

zgodnie z 
Zarządzenie

m Nr 
0050.96.2021 
Wójta Gminy 
Nawojowa z 

dnia 
27.08.2021 r. 

 

Do 16 
lutego 

każdego 
roku  

NS1S/0009
8770/4 

Działka w 
obrębie 

Żeleźnikowa 
Wielka: 
106/4 

 

 
 
 
 

0,20 ha 
 

Działka położona w 
obr. Żeleźnikowa 
Wielka, na terenie 

pochyłym, przy 
drodze gminnej, w 

sąsiedztwie 
pojedynczych  

zabudowań. Zgodnie z 
miejscowym planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 
Gminy Nawojowa 
położona jest w 

terenie oznaczonym 
symbolem 31MN_3 – 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

   

 

Nie podlega naliczeniu podatek VAT pod dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. 
Ogłoszenie zostaje wywieszone w dniu 09.09.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Nawojowa oraz opublikowane na stronie internetowej urzędu www.nawojowa.pl i BIP na okres 
21 dni.  
 
                                                                                                             Wójt Gminy Nawojowa                                                                                                                                                        

                                                                                                       /-/ dr inż. Stanisław Kiełbasa 

http://www.nawojowa.pl/


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


