
Z A R Z Ą D Z E N I E  nr 89/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 19 lipca 2022r. 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

 

 

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

jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 35 ust. 1 i 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz.U. z 2021r. poz. 1899) oraz Uchwały Nr 

XLVII/479/2022 Rady Gminy Masłów z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej części działki nr 102 o powierzchni 0,0220 ha położonej w Barczy 

oraz zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego zawarcia umowy, zarządza się, co następuje: 

 

 

 

§ 1. 

 

Ogłasza się wykaz nieruchomości Gminy Masłów przeznaczonej do oddania w dzierżawę, stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

 

Szczegółowe zasady dzierżawy 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 89/2022 

Wójta Gminy Masłów 

z dnia 19 lipca 2022r. 

 
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 

Informacje o 

przeznaczeniu 

do 

wydzierżawienia 

Miejscowość: 

Barcza 

Obręb: Barcza 

Gmina: 

Masłów 

KI1L/00175766/1 

 

Część działki  

nr 102 

Powierzchnia całej 

działki 0,1885 ha 

 

Powierzchnia 

przeznaczona do 

dzierżawy:  
0,0220 ha   

 

Na nieruchomości 

znajduje się pawilon 

handlowy, niebędący 

własnością 

wydzierżawiającego. 

W miejscowym 

planie 

zagospodarowania 

przestrzennego 

działka położona jest 

na terenie 

oznaczonym 

symbolami: „U”-

tereny usług oraz 

„KD-L” – publiczna 

droga powiatowa 

klasy lokalnej 

5 lat 270,60 zł/m-c 

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. 

Nieruchomość 

zostanie 

wydzierżawiona 

w trybie 

bezprzetargowym 

na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy 

 
1. Wykaz wywieszono na okres 21 dni, tj. od dnia 22.07.2022r. do dnia 12.08.2022r. 

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 lub 41 311 00 96 

 

http://www.maslow.pl/

