
Zarządzenie Nr 117/2020 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka             

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

OSO.0050.117.2020 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów mienia komunalnego o przeznaczeniu do dzierżawy  

na okres do 3 lat dla dotychczasowych dzierżawców, 

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. 1990) 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ogłaszam wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowych 

dzierżawców gruntów mienia komunalnego położonych:  

1. Wręczyca Wielka działka nr 1112 o pow. 0,8725 ha,
   

KW nr CZ2C/00017654/0; 

2. Wręczyca Wielka część działki nr 463/24 o pow. 0,0198 ha, KW nr CZ2C/00018930/6; 

3. Czarna Wieś działka nr 86 o pow. 2,9300 ha, KW nr CZ2C/00021215/2;  

4. Grodzisko część działki nr 284/1 i 285/1 o pow. 0,3296 ha KW nr CZ2C/00035219/1; 

5. Truskolasy działka nr 627/1 o pow. 0,2464 ha KW nr CZ2C/00005251/8; 

6. Jezioro część działki nr 182 o pow. 0,1918 ha KW nr CZ2C/00021217/6; 

7. Wręczyca Wielka część działki nr 463/34 o pow. 0,0050 ha, KW nr CZ2C/00018930/6. 

 

§ 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 sołtysów wsi, w których 

położone są przedmiotowe  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 przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat dla dotychczasowego dzierżawcy  

zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Wręczyca Wielka Nr 117/2020 z dnia 07.12.2020 r. 

Nr KW Nr  

działki 

Pow. 

w ha 

Klaso-użytki 

w ha 

Położenie i opis nieruchomości Przeznaczenie w planie 

przestrzennego 

zagospodarowania gminy 

Czynsz 

dzierżawny w 

złotych 

Obciążenia Forma i termin 

zapłaty 

CZ2C/00

017654/0 
1112 0,8725 Bz - 0,8725 ha 

 
Wręczyca Wielka 

w kompleksie gruntów rolnych 

w środkowej części wsi 

(ogródki działkowe) 

tereny ogródków działkowych, 

symbol -1ZD  

0,30 zł/m² 

rocznie 

brak Czynsz płatny rocznie do 

30 września każdego roku 

CZ2C/00

018930/6 
463/24 0,0198 Bi - 0,0198 ha Wręczyca Wielka 

w kompleksie gruntów zabudowanych 

w środkowej części wsi przy blokach 

(grunt pod garażami) 

tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, symbol – 1MW  

 

20,00 zł/m² 

rocznie 

brak Czynsz płatny w ratach 

kwartalnych do 20 dnia 

ostatniego miesiąca 

danego kwartału 

CZ2C/00

021215/2 
86 2,9300 RV - 1,8483 ha 

RVI - 1,0817 ha 

Czarna Wieś – grunt położony 

 w kompleksie gruntów 

 po południowej stronie drogi  

Kłobuck  – Herby 

(grunt użytkowany rolniczo) 

m.in. tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

 i zagrodowej, symbol - 1MN,RM 

 

73,60 zł 

rocznie 

brak Czynsz płatny rocznie do 

31 października każdego 

roku  

CZ2C/00

035219/1 
284/1 

285/1 

0,3296 Ł IV - 0,3296 

 
Grodzisko 

w kompleksie łąk w pobliżu lasu pod 

Kaleją 

(grunt użytkowany rolniczo) 

tereny rolnicze bez prawa 

lokalizacji zabudowy, symbol - RP 

26,40 zł 

rocznie 

brak Czynsz płatny rocznie do 

31 października każdego 

roku 

CZ2C/00

005251/8 
627/1 0,2464 ŁIII - 0,2464 ha Truskolasy 

w kompleksie gruntów rolnych po 

zachodniej stronie drogi Częstochowa 

– Olesno 

(grunt użytkowany rolniczo) 

tereny rolnicze bez prawa 

lokalizacji zabudowy, symbol - RP 

33,60 zł 

 rocznie 

brak Czynsz płatny rocznie do 

31 października każdego 

roku 

CZ2C/00

021217/6 
182 0,1918 ŁIV - 0,0383 ha 

RV - 0,1535 ha 
Jezioro 

grunt położony w początkowej części 

wsi, grunty rolne poza zabudowaniami 

(grunt użytkowany rolniczo)  

tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

 i zagrodowej, symbol - 1MN,RM 

10,00 zł 

 rocznie 

brak Czynsz płatny rocznie do 

31 października każdego 

roku 

CZ2C/00

018930/6 
463/34 0,0050 B -0,0050 ha Wręczyca Wielka 

w kompleksie gruntów zabudowanych 

(przy blokach, przy aptece) 

tereny zabudowy usługowej – 

usługi publiczne, symbol – 1Up 

oraz tereny zabudowy usługowej – 

usługi, symbol -1 U 

350,00 zł/m-c brak Czynsz płatny 

miesięcznie  

do 20 każdego m-ca 

 

 
Okres wywieszenia 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i na tablicy ogłoszeń u sołtysów wsi i stronie internetowej Gminy 

Wręczyca Wielka dnia 07.12.2020 r. 


