
ZARZĄDZENIE NR 104/2022 
BURMISTRZA DRZEWICY 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości w trybie bezprzetargowym dzierżawy 
na czas nieokreslony 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. 
z 2021r. poz. 1899 późn. zm.), oraz Uchwały Nr L/349/2022 Rady Miejskiej w Drzewicy z dnia 29 września 2022r. 
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieokreślony części 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzewica zarządzam, co następuje: 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia stanowiący 
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu przez 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Miejskim w Drzewicy od 10.11.2022r. do 30.11.2022r. Informacja o wywieszeniu wykazu podana zostanie do 
publicznej wiadomości oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Drzewicy. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Drzewicy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Drzewicy 
 
 

Janusz Reszelewski 
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Załącznik do zarządzenia Nr 104/2022 

Burmistrza Drzewicy 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

Wykaz  Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz 
Drzewicy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 

10.11.2022r. do 30.11.2022r. . 

Lp. Oznaczenie  
nieruchomości 

Powierzchnia  
nieruchomości 

Położenie  
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości 
i sposób jej  
zagospodarowania 

Czas trwania  
Dzierżawy 

Wysokość 
czynszu 
dzierżawnego 

Zasady aktualizacji 
czynszu 

Termin płatności 
czynszu 

Uwagi  
Stan prawny 
nieruchomości. 
Dokument własności 

1. 3/18 ark. 4 0,27 ha Drzewica Części 
nieruchomości 
gruntu o pow. 
0,27 ha z 
przeznaczeniem 
pod stację LNG 
wraz z 
infrastrukturą 
towarzyszącą 

Czas 
nieokreślon
y 

782,60 zł Stawka czynszu 
dzierżawnego 
aktualizowana 
corocznie wg 
wskaźnika wzrostu 
cen i usług 
ogłaszanych przez 
GUS 

Do 10 dnia 
każdego mies. 

Użytkowanie 
wieczyste KW 
PT10/00046621/8 
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