
  Załącznik do Zarządzenia Nr 16/2013  
  Wójta Gminy Męcinka 

            z dnia 7 czerwca 2013r. 
WYKAZ  

NIERUCHOMO ŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY M ĘCINKA, 
PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIER ŻAWĘ NA CZAS OZNACZONY 

NA CEL ROLNY 
Wójt Gminy M ęcinka przeznacza do dzierżawy  na cel rolny niżej wymienione nieruchomości: 
1. Położenie – obręb wsi Przybyłowice 
część działki nr 17 o pow. 0,4450 ha – dzierżawca Maria Lejczak, 
część działki nr 17 o pow. 0,4450 ha – dzierżawca Stanisława Bednarz, 
działka nr 151 o pow. 0,25 ha – dzierżawca Marian Czepiel, 
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 
- symbol użytku:  dz. nr 17 o pow. 1,39 ha – RIVa-1,39 ha 
                             dz. nr 151 o pow. 0,25 ha – RIVa-0,25 ha 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – LE1J/00012186/8. 
2. Położenie – obręb wsi Muchów 
część działki nr -  46 o pow. 0,70 ha – dzierżawca Małgorzata Urbanowska 
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 
- symbol użytku: dz. nr 46 – RIVb-0,06 ha, RVI-0,37ha, PSV-0,08ha,rów-0,02ha, nieużytki-0,17ha.  
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – LE1J/00012182/0. 
3. Położenie – obręb wsi Kondratów 
działka nr – 184/8 o pow. 0,1602 ha – dzierżawca Krystyna Woszczyk, 
działka nr – 184/11 o pow. 0,2202 ha – dzierżawca Krystyna Woszczyk, 
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 
- symbol użytku: dz. nr 184/8 - PsIII- 0,1602ha, 
                            dz. nr 184/11– RIVb-0,1313ha, PsIV-0,0889ha 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – LE1J/00012179/6. 
4. Położenie – obręb wsi Męcinka 
działka nr 42/12 o pow. 0,2476ha – dzierżawca Grażyna Mitek 
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 
- symbol użytku: dz. nr 42/12 RIIIb-0,2476ha 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – LE1J/00012181/3. 
5.Położenie – obręb wsi Chełmiec 
działka nr 125 o pow. 0,5504ha – dzierżawca Barbara Kałużna, 
część działki nr 132/7 o pow. 0,13 ha – dzierżawca Kazimierz Drąg  
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 
- symbol użytku: dz. nr 125 – RIVa-0,4165, RIVb-0,1339ha, 
                            cz. dz. nr 132/7 – RIVa-0,13ha. 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – LE1J/00012178/9. 
6.Położenie – obręb wsi Chroślice 
działka nr 63 o pow. 1,08ha – dzierżawca Tadeusz Regulski, 
działka nr 79 o pow. 0,22ha – dzierżawca Tadeusz Regulski  
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 
- symbol użytku: dz. nr 63 - RIIIa-0,17ha, RIIIb-0,27ha,RIVa-0,40ha, RIVb-0,14ha,RV-0,10ha, 
                            dz. nr 79 – PsIII-0,22ha.  
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – LE1J/00012177/2. 
7. Położenie – obręb wsi Piotrowice 
działka nr 735 o pow. 0,4671ha – dzierżawca Tadeusz Bobowski, 
działka nr 117 o pow. 0,4879ha – dzierżawca Tomasz Niedzielski, 
działka nr 118 o pow. 0,4744ha – dzierżawca Tomasz Niedzielski, 
działka nr 119 o pow. 0,4907ha – dzierżawca Tomasz Niedzielski, 
działka nr 120 o pow. 0,4814ha – dzierżawca Tomasz Niedzielski, 
działka nr 121 o pow. 1,0149ha -  dzierżawca Tomasz Niedzielski 
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 
- symbol użytku: dz. 735-RIIIb-0,4537ha, rów-0,0134ha, 
                           dz. nr 117 – RIVb-0,2070ha, RV-0,2486ha,ŁIII-0,0323ha, 
                           dz. nr 118 – RIVb-0,4480ha, ŁIII-0,0264ha, 
                           dz. nr 119 – RIIIb-0,3153ha, RIVb-0,1516ha, ŁIII-0,0238ha, 
                           dz. nr 120 – RIIIb-0,4420ha, ŁIII-0,0394ha, 
                           dz. nr 121 – RIIIb-0,7820ha,ŁIII-0,1995ha, rów-0,0334ha.  
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – LE1J/00012184/4. 
8. Położenie – obręb wsi Pomocne 
działka nr 232/3 o pow. 1,40 ha – dzierżawca Irena Rzepka 
Oznaczenie nieruchomości według katastru nieruchomości: 
- symbol użytku: dz. nr 232/3 RIVb-0,24ha, RV-1,05ha, RVI-0,05ha, PsV-0,06ha. 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej – LE1J/00012185/1. 
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Przeznaczenie nieruchomości –      na cel rolny. Przedmiotowe nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania  

przestrzennego posiadają następujące funkcje: 
dz. nr 17, 151 – tereny zabudowy zagrodowej, 
dz. nr 46, 184/11, 232/3, 63, 117, 118,119,120,121,125 – tereny użytków rolnych, 
dz. nr 184/8, 79 – tereny zabudowy zagrodowej, 
dz. nr 42/12, 735– tereny zabudowy jednorodzinnej, 
dz. nr 132/7 – tereny zabudowy usługowej, 
   

Sposób zagospodarowania –               cel rolny. 
Czynsz dzierżawny -  obliczony zgodnie z Uchwałą Nr 19/144/2001 Zarządu Gminy z dnia 28 czerwca  

2001 r. w sprawie ustalenia podstawy obliczenia czynszu dzierżawnego za grunty 
będące własnością Gminy Męcinka. 

Termin wnoszenia opłat - czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach: za I półrocze do 30 września, wg ceny 
pszenicy w I półroczu według średniej ceny pszenicy opublikowana przez GUS za 
każde półrocze roku kalendarzowego, a za II półrocze w terminie 28 lutego 
następnego roku. 

Okres trwania dzierżawy -  od 1 roku do 3 lat.  
           
                              
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń  
 
od dnia ………2013r. do dnia …….2013r.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


