
                                    Załącznik do Zarządzenia  Nr  26/2019 

                                                                               Wójta Gminy Kamieniec 

                                                                                               z dnia  22 marca 2019r. 

            w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

    

           W y k a z Nr 1/2019 

                nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

 
Lp.         Oznaczenie 

nieruchomości według 

Powierzchnia 

nieruchomości  

w  ha 

Opis nieruchomości Przeznaczenie  

nieruchomości 

Okres 

dzierżawy/ 

użytkowania 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i 

zasady aktualizacji opłat 

Termin 

wnoszenia  

opłat 

Informacja o 

przeznaczeniu do 

sprzedaży, do 

 oddania  

w użytkowanie , 

 najem  

lub dzierżawę 

Nr księgi 

wieczystej 

Ewidencji  

gruntów 

1. PO1S/00029473/1 146 0,3902 nieruchomość gruntowa 

położona w obrębie 

geodezyjnym  

Wąbiewo 

ŁIV- 0,3902 

 pod uprawy rolne 

 

od 

01.05.2019r. 

do końca 

kadencji 

obecnego  

sołtysa wsi 

 

 

Zgodnie z ilością kwintali żyta z 1 ha 

gruntu , z uwzględnieniem rodzaju i  

klasy gruntów oraz średniej ceny skupu 

żyta stanowiącej podstawę do  

obliczenia podatku rolnego na dany 

rok podatkowy 

do 30 listopada 

każdego roku  

 

 

 Grunt tzw. sołecki 

- do oddania  w  

dzierżawę członkowi  

najbliższej rodziny   

sołtysa wsi  

Wąbiewo   

2. PO1S/00012495/9 14 1,1200 nieruchomości gruntowe 

położone w obrębie 

geodezyjnym  

Kamieniec 

RIIIb-0,2600 

RIVa- 0,2700 

RV- 0,5900 

pod uprawy rolne 

 

od 

 01.05.2019r. 

do końca 

 kadencji 

 sołtysa wsi 

 

 

 

Zgodnie z ilością kwintali żyta z 1 ha 

gruntu , z uwzględnieniem rodzaju i  

klasy gruntów oraz średniej ceny skupu 

żyta stanowiącej podstawę do  

obliczenia podatku rolnego na dany 

rok podatkowy 

do 30 listopada 

każdego  

 

 Grunt tzw. sołecki 

- do oddania w 

dzierżawę sołtysowi  

 wsi Kamieniec  

 

3. PO1S/00023220/1 cz. 119 1,7084 nieruchomość gruntowa 

położona w obrębie 

geodezyjnym  

Wilanowo 

RIIIb-0,3963 

RIVa- 1,3121 

pod uprawy rolne 

 

od 

 01.05.2019r. 

do 

 31.08.2019r. 

Zgodnie z ilością kwintali żyta z 1 ha 

gruntu , z uwzględnieniem rodzaju i  

klasy gruntów oraz średniej ceny skupu 

żyta stanowiącej podstawę do  

obliczenia podatku rolnego na dany 

rok podatkowy 

do 31.08.2019r.

 

Grunt tzw. gminny 

- do oddania w 

dzierżawę  

poprzedniemu  

dzierżawcy  

(poprzednia dzierżawa 

 została zawarta na czas 

 oznaczony- 3 miesiące) 

 

 


