
Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 46/2021 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 11 maja 2021r. 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę  

 

Na podstawie  art. 7 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2020r. poz. 1190) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

 

Ogłasza się wykaz nieruchomości Gminy Masłów przeznaczonych do oddania w najem i dzierżawę, 

stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Szczegółowe zasady dzierżawy i najmu zostaną określone w stosownych umowach. 

 

§ 3. 

 

Wykaz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy przez okres 21 dni, a 

informacja o wywieszeniu wykazu ogłoszona zostanie w prasie lokalnej, w sposób zwyczajowo przyjęty oraz 

w BIP i na stronie internetowej www.maslow.pl.  

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy Masłów 

Tomasz Lato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.maslow.pl/


Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia Nr 46/2021 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 11 maja 2021r. 

 

 
Wykaz nieruchomości Gminy Masłów przeznaczonych do najmu i dzierżawy: 

 

 

 

 

Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

Księgi Wieczystej 

oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 

ha 
Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości i 

sposób jej 

zagospodarowania 

Okres 

umowy 

Wysokość 

czynszu (netto)  

Terminy 

wnoszenia 

czynszu 

Zasady 

aktualizacji opłat 

Miejscowość: 

Masłów 

Pierwszy 

Obręb: Masłów 

Pierwszy 

Gmina: 

Masłów 

KI1L/00034184/7 

 

Część działki  

nr 875/1 

Powierzchnia całej 

działki 0,780ha 

 

Powierzchnia 

przeznaczona do 

dzierżawy:  
tablica pamiątkowa  

o pow. 0,7m2, 

wymiary 1m x 0,7m   

 

Działka gruntowa o 

regularnym kształcie, 

zabudowana  

UP – obiekty i 

urządzenia służące 

realizacji celów 

publicznych z zakresu: 

oświaty, zdrowia i 

opieki społecznej, 

kultury i administracji. 

Świadczenie usług 

medycznych. 

do 

28.02.2022r. 
75,10 zł 

Jednorazowo 

do 

05.07.2021r. 

 

Miejscowość: 

Masłów Drugi 

Obręb: Masłów 

Drugi 

Gmina: 

Masłów 

KI1L/00101545/7 

 

Część działki  

nr 1033/8 

Powierzchnia całej 

działki 0,4117 ha 

 

Powierzchnia 

przeznaczona do 

dzierżawy:  
tablica pamiątkowa  

o pow. 0,7m2, 

wymiary 1m x 0,7m   

 

Działka gruntowa o 

nieregularnym 

kształcie 

US – tereny sportu i 

rekreacji; KD-Z – 

teren publicznej 

powiatowej drogi 

klasy zbiorczej  

 

do 

28.02.2022r. 
75,10 zł 

Jednorazowo 

do 

05.07.2021r. 
 



Miejscowość: 

Wola Kopcowa 

Obręb: Wola 

Kopcowa 

Gmina: 

Masłów 

KI1L/00131089/1 

 

Część działki  

nr 258/6 

Powierzchnia całej 

działki 0,0692 ha 

 
Powierzchnia 

przeznaczona do 

dzierżawy:  
tablica pamiątkowa  

o pow. 0,7m2, 

wymiary 1m x 0,7m 

 

Działka gruntowa o 

regularnym kształcie, 

zabudowana  

U3 – tereny usług, Z – 

tereny zieleni łęgowej i 

KD-Z – tereny 

publicznej powiatowej 

drogi klasy zbiorczej 

 

do 

28.02.2022r. 
75,10 zł 

Jednorazowo 

do 

05.07.2021r. 

 

Miejscowość: 

Mąchocice 

Kapitulne 

Obręb: 

Mąchocice 

Kapitulne 

Gmina: 

Masłów 

KI1L00123644/1 

 

Część działki  

nr 432/2 

zabudowanej 

budynkami 

gospodarczymi nr 2, 

nr 4 i nr 5 

Powierzchnia całej 

działki 0,0939 ha 

 

Powierzchnia 

przeznaczona do 

najmu: 
 

600 m2– grunt 

 

57,19m2 – budynek 

gospodarczy nr 2 

8,81m2– budynek 

gospodarczy nr 4 

8,04m2– budynek 

gospodarczy nr 5 

 

 

Działka gruntowa, 

zabudowa budynkami 

gospodarczymi 

MN14-tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

najem 

cele gospodarskie 

do 3 lat 

- grunt: 116,07 zł 

 

- 97,30 -  

budynek 

gospodarczy nr 2 

- 15,00 zł - 

budynek 

gospodarczy nr 4 

- 13,70 zł - 

budynek 

gospodarczy nr 5 

do 15-go dnia 

każdego 

miesiąca 

Wysokość czynszu 

będzie zwiększana 

o wskaźnik 

wzrostu cen 

towarów i usług 

ogłaszany przez 

GUS. Zmiana 

wysokości czynszu 

polegającego na 

zwiększeniu w 

wyniku 

aktualizacji nie 

wymaga zawarcia 

aneksu do umowy. 

 
1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 14.05.2021r. do dnia 04.06.2021r. 

2. Ogłoszenie o wykazie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez: 

 wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie  Gminy Masłów, Masłów Pierwszy, ul. Spokojna 2, 26-001 Masłów 

 ogłoszenie w BIP-ie oraz na stronie internetowej www.maslow.pl. 

 informacja o wywieszonym wykazie została podana w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty 

3. Dodatkowe informacje na temat nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Masłów pokój 1A lub telefonicznie pod nr tel. 41 311 00 91 

 

http://www.maslow.pl/

