
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późn. zm.))

Oznaczenie 
Nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
oddawanej w

dzierzawę
[ ha ]

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 

wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Charsznica 

Rodzaj zbycia
Termin

wnoszenia opłat
Wysokość opłat za

dzierżawę 

cz. dz. 503/2
Miechów-Charsznica

Gm. Charsznica
Własność – Gmina

Charsznica

0,0030
Nieruchomość zabudowana

garażem
Teren  zabudowy usługowej

Oddanie w
dzierżawę

dzierżawcy do
trzech lat 

Do 10-go
każdego

miesiąca trwania
umowy

  9 zł (miesięcznie)
plus należny

podatek VAT 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990r (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy dnia                                              



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późn. zm.))

Oznaczenie 
Nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
oddawanej w

dzierzawę
[ ha ]

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 

wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Charsznica 

Rodzaj zbycia
Termin

wnoszenia opłat
Wysokość opłat za

dzierżawę 

21/16
Miechów-Charsznica

Gm. Charsznica
Własność – Gmina

Charsznica

0,0104
Nieruchomość zabudowana

kioskiem będącym własnością
dzierżawcy

Teren  zabudowy usługowej

Oddanie w
dzierżawę

dzierżawcy na
okres 3 lat

Do 10-go
każdego
miesiąca 

  31,20 zł
(miesięcznie)
plus należny

podatek VAT 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990r (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy dnia                                              



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późn. zm.))

Oznaczenie 
Nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
oddawanej w

dzierzawę
[ ha ]

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 

wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Charsznica 

Rodzaj zbycia
Termin

wnoszenia opłat
Wysokość opłat za

dzierżawę 

cz. dz. 322/43
Miechów-Charsznica

Gm. Charsznica
Własność – Gmina

Charsznica

0,1390
Nieruchomość zabudowana 

stacją paliw
Teren  zabudowy usługowej

Oddanie w
dzierżawę

dzierżawcy do
trzech lat 

Do 10-go
każdego

miesiąca trwania
umowy

  417 zł (miesięcznie)
plus należny

podatek VAT 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990r (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy dnia                                              



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późn. zm.))

Oznaczenie 
Nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
oddawanej w

dzierzawę
[ ha ]

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 

wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Charsznica 

Rodzaj zbycia
Termin

wnoszenia opłat
Wysokość opłat za

dzierżawę 

cz. dz. 354
Tczyca

Gm. Charsznica
Własność – Gmina

Charsznica

0,1060
Nieruchomość niezabudowana 

Teren  zabudowy zagrodowej

Oddanie w
dzierżawę

dzierżawcy do
trzech lat 

Do 10-go
każdego

miesiąca trwania
umowy

  318 zł (miesięcznie)
plus należny

podatek VAT 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990r (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy dnia                                              



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późn. zm.))

Oznaczenie 
Nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
Oddawanej w

dzierzawę
[ ha ]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości 
wg projektu miejscowego planu

zagospodarowania
przestrzennego gm. Charsznica 

Rodzaj zbycia
Termin

wnoszenia opłat
Wysokość opłat za

dzierżawę  

43/11
Miechów-Charsznica

Gm. Charsznica
KR1M/00057065/9
Własność – Gmina

Charsznica
( plus teren pod

umiejscowienie szamba – 12
m2 )

0,0345
Nieruchomość zabudowana

budynkiem sklepu spożywczego.

Brak obowiązującego planu
zagospodarowania

przestrzennego

Oddanie w dzierżawę
dotychczasowemu

dzierżawcy na okres
10 lat

Do 10-go
danego miesiąca

107,10  zł
plus należny podatek

VAT 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990r (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy dnia                                              



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późn. zm.))

Oznaczenie 
Nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
oddawanej w

dzierzawę
[ ha ]

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości 
wg projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gm.
Charsznica 

Rodzaj zbycia
Termin

wnoszenia opłat
Wysokość opłat za

dzierżawę  

cz. dz. 295/4
Tczyca

Gm. Charsznica
KR1M/00044392/6
Własność – Gmina

Charsznica

0,25
Nieruchomość

użytkowana rolniczo

Obszary zieleni nieurządzonej
o szczególnym znaczeniu

przyrodniczym,  tereny pełniące ważną
role w systemie węzłów                    i
korytarzy ekologicznych (zwłaszcza

obudowa cieków wodnych)

Oddanie w dzierżawę
na okres 3 lat

Do 30-go
listopada

danego roku

225,00  zł
plus należny podatek

VAT 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990r (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy dnia                                              



WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

( zgodnie z art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r  (Dz. U. z 2018r poz. 2204 z późn. zm.))

Oznaczenie 
Nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości
oddawanej w

dzierzawę
[ ha ]

Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości 

wg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gm. Charsznica 

Rodzaj zbycia
Termin

wnoszenia opłat
Wysokość opłat za

dzierżawę 

cz. dz. 295/4
Tczyca

Gm. Charsznica
Własność – Gmina

Charsznica

0,1400
Nieruchomość rolna

Teren  upraw polowych, sadów i ogrodów

Oddanie w
dzierżawę

dzierżawcy do
trzech lat 

Do 30-go
listopada

każdego roku
trwania umowy

  126 zł (rocznie)
plus należny podatek

VAT 

Od daty wywieszenia niniejszego wykazu w terminie 6 tygodni przysługuje osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w jej nabyciu jeżeli: 
przysługuje im roszczenie z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, byli poprzednimi właścicielami nieruchomości a prawa własności zostali pozbawieni 

przed dniem 5.12.1990r (art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Charsznicy dnia                                              


