
Zarządzenie Nr 95/2020 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka             

z dnia 5 października 2020 r. 

 

OSO.0050.95.2020 
 

w sprawie ogłoszenia wykazu gruntu mienia komunalnego o przeznaczeniu do dzierżawy  

na okres do 3 lat, 

 

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 65 z późn. zm.) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Ogłaszam wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres do 3 lat gruntu mienia 

komunalnego, położonego we wsi Golce, gm. Wręczyca Wielka - działka nr 68/2 o pow. 

0,3044 ha, KW CZ2C/00002875/7 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Częstochowie X 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kłobucku. 

 

§ 2. Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 

Gminy we Wręczycy Wielkiej, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się 

do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej 

tut. Urzędu. Informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się także do publicznej 

wiadomości poprzez wywieszenie wykazu na tablicy ogłoszeń u Sołtysa wsi, w której 

położona jest przedmiotowa nieruchomość. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i Rolnictwa. 

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

 

 

 



W Y K A Z  
Nieruchomości mienia komunalnego przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy  

zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

 Nr 95/2020 z dnia 05.10.2020 r. 

 

Nr KW Nr  

działki 

Pow. 

w ha 

Klasoużytki 

w ha 

Położenie i opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie w planie 

przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Czynsz 

dzierżawny w 

złotych 

Obciążenia Forma i termin 

zapłaty 

CZ2C/ 

000028

75/7 

68/2 0,3044 RV –  

0,1658 ha, 

 RVI –  

0,1386 ha  

 

Golce - grunt rolny Tereny gruntów rolnych i 

leśnych, symbol – ZLD 

     

Wydzierżawiony pod 

użytkowanie rolnicze 

 

15,00 zł 

rocznie 

brak Czynsz płatny do 

31 października 

każdego roku; 

Czynsz może ulec 

zmianie w czasie 

trwania umowy 

Okres wywieszenia 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka, na tablicy ogłoszeń u Sołtysa wsi i stronie internetowej Urzędu 

Gminy we Wręczycy Wielkiej. 

 

Wręczyca Wielka, dnia 05.10.2020 r. 

 
 


