
Zarządzenie Nr V/630/2010 

Wójta Gminy Baranów 

z dnia 10 marca 2010r. 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących zasób Gminy 
Baranów, przeznaczonych do oddania w dzierŜawę na okres trzech lat. 
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 13 ust. 1, art. 25   
ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U.  z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami), zarządzam co 
następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Przeznacza się  do oddania w dzierŜawę na rzecz dotychczasowego dzierŜawcy na 
okres 2 lat nieruchomości – grunty z zasobu Gminy Baranów, wymienione w  wykazie 
nr 4/2010 stanowiącym załącznik do zarządzenia. 

 
 
           § 2. 
 
Wykaz ogłasza się poprzez zamieszczenie na  tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Gminy dnia  10 marca 2010 r. na okres 21 dni, tj. do dnia 30 marca 2010 r. 
 

§ 3. 
 

Informację o  wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w prasie lokalnej i  na stronie internetowej Urzędu. 
 

§ 4. 
 

 Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki gruntami. 
 

§ 5. 
 

 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem wydania. 
 

 



Wykaz Nr 4/2010 
 
 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) 

oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zmianami) Wójt 

Gminy Baranów podaje do publicznej wiadomości, Ŝe nieruchomości niŜej wykazane zostały przeznaczone do oddania w dzierŜawę na rzecz 

dotychczasowego dzierŜawcy. 

 

 

L.p. PołoŜenie Nr  

działki 

Powierzchnia 

nieruchomości 

KW Opis  

nieruchomości 

Przeznaczenie Tryb 

dzierŜawy 

Wysokość opłat  

z tytułu dzierŜawy 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

Termin do 

złoŜenia 

wniosku przez 

osoby, którym 

przysługuje 

pierwszeństwo 

w nabyciu 

nieruchomośc

i na podstawie 

art. 34 ust. 1 

pkt 1 i pkt 2 

1. Baranów 

 

2488 0,2600 ha 17851 Działka gruntu 
rolnego: 
Ł III – 0,1509 ha 
Ł IV – 0,1062 ha 
W Ł IV – 0,0029 ha 
 

Uprawy polowe Bezprzetarg
owy 
 
DzierŜawa – 
2 lata 

Czynsz dzierŜawny 
według stawki 
obliczanej na 
podstawie 
Zarządzenia nr 
V/212/2008 Wójta 
Gminy Baranów z 
dnia 29 lutego 2008 
roku  
 

Co pół roku 
31 marca 
30 września 

Corocznie 21 kwietnia 

2010 r. 



L.p. PołoŜenie Nr  

działki 

Powierzchnia 

nieruchomości 

KW Opis  

nieruchomości 

Przeznaczenie Tryb 

dzierŜawy 

Wysokość opłat  

z tytułu dzierŜawy 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

Termin do 

złoŜenia 

wniosku przez 

osoby, którym 

przysługuje 

pierwszeństwo 

w nabyciu 

nieruchomośc

i na podstawie 

art. 34 ust. 1 

pkt 1 i pkt 2 

2. Baranów 

 

2489 0,5272 ha 17851 Działka gruntu 
rolnego: 
Ł III – 0,3164 ha 
Ł IV – 0,2045 ha 
W Ł IV – 0,0063 ha 
 

Uprawy polowe Bezprzetarg
owy 
 
DzierŜawa – 
2 lata 

Czynsz dzierŜawny 
według stawki 
obliczanej na 
podstawie 
Zarządzenia nr 
V/212/2008 Wójta 
Gminy Baranów z 
dnia 29 lutego 2008 
roku  
 
 

Co pół roku 
31 marca 
30 września 

Corocznie 21 kwietnia 

2010 r. 

3. Baranów 

 

2490 0,2512 ha 17851 Działka gruntu 
rolnego: 
Ł III – 0,1472 ha 
Ł IV – 0,0770 ha 
W Ł III – 0,0165 ha 
W Ł IV – 0,0105 ha 
 

Uprawy polowe Bezprzetarg
owy 
 
DzierŜawa – 
2 lata 

Czynsz dzierŜawny 
według stawki 
obliczanej na 
podstawie 
Zarządzenia nr 
V/212/2008 Wójta 
Gminy Baranów z 
dnia 29 lutego 2008 
roku  
 

Co pół roku 
31 marca 
30 września 

Corocznie 21 kwietnia 

2010 r. 

 


