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W Y K A Z  NR 1/2022 NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY ORAZ UŻYCZENIA 
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Termin  

wnoszenia opłat 

Zasady aktualizacji 

czynszu i opłat 
Forma przekazania 

 

 

1. 

Część działki nr 784 o 

pow. 0,21 ha (użytek 

PsV) położona w Łąkcie 

Górnej, objęta Lsp. I; 

nabyta na podstawie 

decyzji GIII7228/41/79/91 

z dnia 02.12.1991r.;          

Nieruchomość będąca 

przedmiotem dzierżawy 

jest wolna od obciążeń i 

wszelkich   

  zobowiązań. 

Łąkta Górna, 

przysiółek 

„Koniec wsi”, 

na 

granicy z wsią 

Bytomsko 

Działka 

niezabudowana, 

częściowo 

zakrzewiona;  

W MPZP Gminy 

Żegocina, 

działka nr 784 

położona jest w terenie 

oznaczonym R - tereny 

rolne oraz LZ - 

tereny zadrzewień/ 

wykorzystywana 

rolniczo 

nieruchomość 

w trakcie 

użytkowania 

rolniczego 

Równowartość 21 

kg żyta rocznie, 

przy czym za cenę 

żyta przyjmuje się 

średnią cenę skupu 

1q żyta będącą 

podstawią do 

ustalenia podatku 

rolnego 

Czynsz płatny raz 

rocznie po 

doręczeniu 

faktury do 25-go 

października 

Aktualizacja stawki 

czynszu dzierżawy 

następować będzie raz 

w roku, na podstawie 

średniej ceny skupu 1q 

żyta będącej 

podstawą do ustalenia 

podatku rolnego na 

dany rok, ogłaszanej 

jako Komunikat 

Prezesa 

GUS w Monitorze 

Polskim. 

Dzierżawa rolna na 

okres 5 lat, forma 

bezprzetargowa - na 

rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy 
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2. 

Część działki nr 156 o 

powierzchni 0,22 ha 

(użytek RV-0,19 ha, PsV 

- 0,03 ha) 

położona w Rozdzielu 

stanowiąca własność 

Gminy Żegocina, objęta 

KW 

TR1O/00063058/2;  

Nieruchomości będące 

przedmiotem dzierżawy są 

wolne od obciążeń i 

wszelkich   

  zobowiązań. 

Rozdziele, 

przysiółek 

"Rola"  w 

pobliżu drogi 

wojewódzkiej 

nr 

965 

Działka 

niezabudowana  

W MPZP Gminy 

Żegocina, 

działka nr 156 

położona jest w terenie 

oznaczonym MN, UTL 

- tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

oraz rekreacji 

indywidualnej i 

zbiorowej – 

turystyczno-

letniskowych / 

wykorzystywana 

rolniczo 

nieruchomość 

w trakcie 

użytkowania 

rolniczego 

Równowartość 22 

kg żyta rocznie, 

przy czym za cenę 

żyta przyjmuje się 

średnią cenę skupu 

1q żyta będącą 

podstawią do 

ustalenia podatku 

rolnego 

Czynsz płatny raz 

rocznie po 

doręczeniu 

faktury do 25-go 

października 

Aktualizacja stawki 

czynszu dzierżawy 

następować będzie raz 

w roku, na podstawie 

średniej ceny skupu 1q 

żyta będącej 

podstawą do ustalenia 

podatku rolnego na 

dany rok, ogłaszanej 

jako Komunikat 

Prezesa 

GUS w Monitorze 

Polskim. 

Dzierżawa rolna na 

okres 5 lat, forma 

bezprzetargowa- na 

rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy 

 

3. 

Działka nr 89/4 o pow. 

0,29 ha obr. Bytomsko - 

objęta KW nr 

TR1O/00040122/5; 

działka nr 92 o pow. 0,17 

ha obr. Bytomsko będąca 

własnością Gminy 

Żegocina na podstawie 

decyzji Wojewody 

Tarnowskiego 

G.III.7228/41/116/91 z 

dn. 02.12.1991r.; część 

działki nr 89/3  o pow. 

0,12 ha obr. Bytomsko, 

objęta KW nr 

TR1O/00040122/5;   

Nieruchomości będące 

przedmiotem dzierżawy są 

wolne od obciążeń i 

wszelkich    zobowiązań. 

Bytomsko, 

sąsiedztwo 

budynku nr 54, 

32-731 

Żegocina 

Działki 

niezabudowane, 

stanowiące teren 

zadrzewiony, 

zakrzewiony 

(nieużytek) 

położone w 

bezpośrednim 

sąsiedztwie 

budynku 

mieszkalnego 

Wnioskodawcy 

W MPZP Gminy 

Żegocina: działka nr 92 

położona jest w 

terenach ozn. LZ - 

tereny zadrzewień i R-

tereny rolne; działki nr 

89/4 i 89/3 w terenach 

R- tereny rolne; / 

działki 

zagospodarowane pod 

ogród przydomowy 

nieruchomość 

w trakcie 

użytkowania 

jako ogród 

przydomowy 

Stawka czynszu 

dzierżawy 64,48 zł 

brutto rocznie 

/52,42 zł netto + 

12,06 VAT/.                                           

Oprócz czynszu 

Dzierżawca będzie 

zobowiązany do 

zapłaty podatku od 

nieruchomości 

Czynsz płatny raz 

rocznie po 

doręczeniufaktury 

do 25-go 

października 

Aktualizacja stawki 

czynszu dzierżawy 

następować będzie w 

okresach nie krótszych 

niż rok 

"średniorocznym 

wskaźnikiem inflacji" 

ogłaszanym jako 

Komunikat Głównego 

Urzędu Statystycznego 

w Monitorze Polskim. 

Przy wystąpieniu 

deflacji czynsz nie 

będzie ulegał zmianie 

Dzierżawa na okres 

5 lat, forma 

bezprzetargowa- na 

rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy - pod 

ogród przydomowy 
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4. 

Część działki nr 1122/2 o 

pow. 7 m2 obr. Żegocina- 

objęta KW nr 

TR1O/00060022/0 

32-731 

Żegocina 378 - 

za budynkiem 

CKSiT w 

Żegocinie 

Część 

utwardzonego 

placu za 

budynkiem 

CKSiT 

W MPZP Gminy 

Żegocina: działka nr 

1122/2 położona jest w 

terenach usługowych/ 

dzierżawiony teren 

przeznaczony na 

posadowienie 

pojemników na odzież  

w terminie 7 

dni od 

zawarcia 

umowy 

nieodpłatnie nie dotyczy nie dotyczy 

Użyczenie na okres 

5 lat na rzecz 

Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

 

5. 

Część działki nr 143/1 o 

pow. 10m2 obr. Bełdno - 

objęta KW nr 

TR1O/00100840/3  

Bełdno - 

centrum wsi, w 

pobliżu 

parkingu 

gminnego 

Działka 

niezabudowana 

W MPZP Gminy 

Żegocina: działka nr 

143/1 położona jest w 

terenach usługowych/ 

dzierżawiony teren 

przeznaczony na 

posadowienie 

pojemników na odzież  

w terminie 7 

dni od 

zawarcia 

umowy 

nieodpłatnie nie dotyczy nie dotyczy 

Użyczenie na okres 

5 lat na rzecz 

Polskiego 

Czerwonego Krzyża 

 

6. 

Część działki nr 754/4 o 

pow. 0,0218 ha oraz część 

działki nr 754/6 o pow. 

0,0082 ha obr. Żegocina - 

objęte KW nr 

TR1O/00022484/8; 

Nieruchomości będące 

przedmiotem dzierżawy są 

wolne od obciążeń i 

wszelkich   

  zobowiązań. 

Żegocina - 

centrum                         

/w okolicy 

cmentarza 

parafialnego/ 

Działka 

zabudowana 

drogą asfaltową i 

wiatą 

magazynową 

W MPZP Gminy 

Żegocina: części 

działek nr 754/4 i 754/6 

obr. Żegocina położone 

są w terenach 

usługowych / 

dzierżawiony teren 

przeznaczony pod 

drogę dojazdową oraz 

parking dla 

dzierżawionego terenu 

na sąsiadującym terenie 

nieruchomość 

w trakcie 

użytkowania  

Stawka czynszu 

dzierżawy 150,00 zł 

brutto miesięcznie 

/121,95 zł netto + 

28,05 VAT/.                                           

Oprócz czynszu 

Dzierżawca będzie 

zobowiązany do 

zapłaty podatku od 

nieruchomości 

Czynsz płatny 

będzie po 

otrzymaniu faktury 

do 25-go każdego 

miesiaca z dołu. 

Inne opłaty w 

terminach 

ustalonych przez 

usługodawców i 

dostawców 

mediów. 

Aktualizacja stawki 

czynszu dzierżawy 

następować będzie w 

okresach nie krótszych 

niż rok 

"średniorocznym 

wskaźnikiem inflacji" 

ogłaszanym jako 

Komunikat Głównego 

Urzędu Statystycznego 

w Monitorze Polskim. 

Przy wystąpieniu 

deflacji czynsz nie 

będzie ulegał zmianie 

Dzierżawa na okres 

15 miesięcy; forma 

bezprzetargowa na 

rzecz dzierżawcy 

terenu przyległego 

do przedmiotowych 

działek 
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7. 

Działka nr 768/2 o pow. 

0,48 ha oraz działka nr 

766/2 o pow. 0,04 ha obr. 

Rozdziele - objęte KW nr 

TR1O/00071176/4; 

Nieruchomości będące 

przedmiotem dzierżawy są 

wolne od obciążeń i 

wszelkich    zobowiązań. 

Rozdziele - 

przy drodze 

gminnej 

lokalnej 

prowadzącej 

przez 

"Rozdziele 

Dolne" do 

Kamionki 

Małej, nad 

potokiem o nr 

ew. 575 

Działka nr 768/2 

zagospodarowana 

jest pod zbiornik 

wodny o pow. ok. 

0,30 ha 

wykorzystywany 

dotychczas pod 

hodowlę ryb. 

Teren działki 

ogrodzony, 

zabudowany 

drewnianym 

budynkiem 

gospodarczym o 

pow. ok. 10m2. 

Działka nr 766/2 

stanowi działkę 

niezabudowaną 

położoną  

sąsiedztwie 

zbiornika. Dojazd 

do nieruchomości 

odbywa się 

istniejącą 

służebnością po 

działce nr 768/1. 

Dzierżawca 

zobowiązany 

będzie do 

zagospodarowania 

nieruchomości 

zgodnie z 

przedstawioną do 

wniosku 

koncepcją. 

W MPZP Gminy 

Żegocina: działka nr 

768/2 położona jest w 

terenach WS - wody 

powierzchniowe, 

śródlądowe 

(naturalne): rzeki, 

potoki, stawy, zbiorniki, 

oczka wodne z 

dopuszczalnym 

przeznaczeniem m.in.. 

Urządzenia rekreacji 

zielonej (kąpieliska, 

tereny sportów 

wodnych)- bez 

obiektów 

kubaturowych; 

urządzenia komunikacji 

(niezbędne przeprawy 

mostowe i lokalne 

drogi dojazdowe); 

działka nr 766/2 

położona w terenach 

LZ -  tereny zadrzewień 

/ dzierżawiony teren 

przeznaczony do 

prowadzenia 

działalności związanej 

z istniejącym 

zbiornikiem wodnym; 

osoby zainteresowane 

dzierżawą proszone są 

o przedstawienie 

proponowanego 

zagospodarowania 

działek  

9 miesięcy od 

podpisania 

umowy 

dzierżawy 

Wywoławcza stawka 

czynszu do 

przetargu: 3 000 zł 

brutto rocznie 

=2439,02 zł netto + 

560,98 zł 

VATDodatkowe 

opłaty:- 

ubezpieczenie 

przedmiotu 

dzierżawy- podatek 

od nieruchomości- 

opłaty za media - w 

terminach ustalonych 

w umowach z 

dostawcami mediów- 

opłata za wywóz 

nieczystości stałych 

Czynsz płatny 

będzie 

jednorazowo raz w 

roku po 

otrzymaniu faktury 

(do 25-go dnia 

miesiąca w którym 

faktura zostanie 

wystawiona). Inne 

opłaty w terminach 

ustalonych przez 

usługodawców i 

dostawców 

mediów. 

Aktualizacja stawki 

czynszu dzierżawy 

następować będzie w 

okresach nie krótszych 

niż rok 

"średniorocznym 

wskaźnikiem inflacji" 

ogłaszanym jako 

Komunikat Głównego 

Urzędu Statystycznego 

w Monitorze Polskim. 

Przy wystąpieniu 

deflacji czynsz nie 

będzie ulegał zmianie 

Dzierżawa na okres 

10 lat z warunkiem 

zagospodarowania 

nieruchomości 

zgodnie z 

przedstawioną 

koncepcją 
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Dodatkowe informacje na temat oddania w dzierżawę oraz użyczenie przedstawionych nieruchomości można uzyskać w pok. Nr 23 II piętro Urzędu Gminy 

Żegocina, Tel. 14/ 648 45 41 w godzinach pracy Urzędu – pon. 7.30 – 16.30, wt-czw. 7.30 – 15.30, pt. 7.30 – 14.30. 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żegocinie, oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gminy Żegocina oraz BIP Urzędu 

Gminy Żegocina. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu wywiesza się na okres 21 dni. 

Data wywieszenia na tablicy ogłoszeń: 11.08.2022r. 

Data zdjęcia z tablicy ogłoszeń: 01.09.2022r. 

Data ogłoszenia w prasie informacji o wywieszeniu wykazu: 16.08.2022r. 

Wójt Gminy Żegocina 

-/- 

Wojciech Wrona 


