
 

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0050.522.2022.Z 

WÓJTA GMINY ŻEGOCINA 

z dnia 09 sierpnia 2022r 

 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nr 1/2022 nieruchomości 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz użyczenie. 

 

         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym / t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm./, art. 13 ust. 1, art. 35 ust 1 i 2 w zw. z art. 

37 ust. 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / t.j. Dz. U. z 2021 

r. poz. 1899 z późn. zm./ oraz w wykonaniu Uchwały: Nr XL/297/2022 Rady Gminy Żegocina 

z dnia 29 czerwca 2022r w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy działki rolnej nr 156 w Rozdzielu, Nr XL/298/2022 Rady Gminy Żegocina z 

dnia 29 czerwca 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie kolejnej 

umowy dzierżawy działki rolnej nr 784 w Łąkcie Górnej, Nr XL/299/2022 Rady Gminy 

Żegocina z dnia 29 czerwca 2022r w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy działek nr 89/4, 92 oraz części działki nr 89/3 w Bytomsku, Wójt 

Gminy w Żegocinie zarządza co następuje:                   

 

§ 1 

Oddaje w dzierżawę rolną na okres 5 lat dotychczasowemu Dzierżawcy -Panu A. Grabiasz 

części działki nr 784 o pow. 0,21 ha (użytek PsV) położonej w Łąkcie Górnej będąca 

własnością Gminy Żegocina na podstawie decyzji Wojewody Tarnowskiego znak 

GIII7228/41/79/91 z dnia 02.12.1991r, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

rolniczej. 

 

§ 2 

Oddaje w dzierżawę rolną na okres 5 lat dotychczasowemu Dzierżawcy – Panu J. Wolak części 

działki nr 156 o pow. 0,22 ha (użytek RV-0,19ha, PsV-0,03 ha) położonej w Rozdzielu objętej 

KW nr TR1O/00063058/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg 

Wieczystych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rolniczej. 

 

§ 3 

 

Oddaje w dzierżawę na okres 5 lat nieruchomość położoną w Bytomsku oznaczoną jako: 

- działka nr 89/4 o pow. 0,29 ha- objęta KW nr TR1O/00040122/5 prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych; 

- działka nr 92 o pow. 0,17 ha, będąca własnością Gminy Żegocina na podstawie decyzji 

Wojewody Tarnowskiego znak G.III.7228/41/116/91 z dnia 02.12.1991r, 

- część działki nr 89/3 o pow. 0,12 ha – objęta KW nr TR1O/00040122/5 prowadzoną przez 

Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych 

dotychczasowemu Dzierżawcy Pani K. Gąsiorek, celem lepszego zagospodarowania działki 

sąsiedniej będącej własnością Dzierżawy pod prowadzenie ogrodu przydomowego. 

 

§ 4 

Oddaje w użyczenie na okres 5 lat część działki nr 1122/2 o pow. 7m2 położonej w Żegocinie, 

objętej KW nr TR1O/00060022/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział 

Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na posadowienie pojemników na odzież, organizacji 

humanitarnej Polski Czerwony Krzyż. 

 

 



 

§ 5 

Oddaje w użyczenie na okres 5 lat część działki nr 143/1 o pow. 10 m2 położonej w Bełdnie, 

objętej KW nr TR1O/00100840/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bochni V Wydział 

Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na posadowienie pojemników na odzież, organizacji 

humanitarnej Polski Czerwony Krzyż. 

 

§ 6 

Oddaje w dzierżawę na okres 15 miesięcy firmie handlowo-usługowej ELMAR nieruchomość 

składającą się z części działki nr 754/4 o pow. 0,0218 ha oraz części działki nr 754/6 o pow. 

0,0082 ha położoną w Żegocinie, objętą KW nr TR1O/00022484/8 prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w Bochni V Wydział Ksiąg Wieczystych, będącą własnością Gminy Żegocina 

z przeznaczeniem na dojazd i parking dla dzierżawionego sąsiadującego do działek nr 754/4 

i 754/6 terenu. 

 

§ 7 

Przeznacza do dzierżawy na okres 10 lat w formie przetargu pisemnego nieograniczonego 

nieruchomość składającą się z działek ewidencyjnych nr: 768/2 o pow. 0,48 ha i 766/2 o pow. 

0,04 ha dla której w Sadzie Rejonowym w Bochni prowadzona jest KW nr TR1O/00071176/4 

zagospodarowaną pod zbiornik wodny, na cele prowadzenia działalności związanej 

z zagospodarowaniem zbiornika wodnego zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 
 

 

§ 8 

Wykaz nr 1/2022 nieruchomości położonych na terenie gminy Żegocina przeznaczonych do 

oddania w dzierżawę oraz użyczenie stanowi załącznik do zarządzenia. 

 

§ 9 

Wykaz o którym mowa w § 4 podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu 

Gminy Żegocina, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Żegocina, 

a ponadto informację o wywieszeniu wykazu nieruchomości podaje się do publicznej 

wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

 

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

                                  

  

     

 

 Wójt Gminy Żegocina 

-/- 

Wojciech Wrona 

 
  


