
 
 OGŁOSZENIE 

WÓJTA  GMINY   ZBÓJNO 

Z DNIA 22 luty 2023 R. 
 

w sprawie sporządzenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do wynajęcia oraz wydzierżawienia w drodze 

bezprzetargowej 

 
 Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce  nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021, poz. 1899 ze zm.) Wójt Gminy 

Zbójno ogłasza, że z zasobu mienia stanowiącego własność Gminy Zbójno, przeznaczone zostały do wynajmu oraz wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej 

następujące nieruchomości: 

  

Lp. 

  

Położenie 
Nr KW 

Nr 

geod. 

działki 

Pow.    

  

 

Opis 

 nieruchomości 
Forma przekazania 

Przeznaczenie 

nieruchomości  

Wysokość czynszu 

zł 

Termin   

opłaty czynszu 

1. 2. 3. 4. 5. 
6. 

7. 8. 9. 
10. 

 

1. Zbójno 

KW 

TO1G/00

018512/9 

42/9 
0,4209 

ha 

 

Pomieszczenie garażowe    

nr 16 o wym.                  

2,96m x 6,10m = 18,06 m2 

 

Wynajem na   

od 01.04.2023 r.    

do 31.12.2025 r. 

 Do 

przechowywania 

opału 

36,12 zł +23% VAT 

miesięcznie  

Do 10-tego 

każdego miesiąca 

2. j.w. j.w. j.w. j.w. 

Pomieszczenie garażowe    

nr 17 o wym.                 

2,96m x 6,10m = 18,06 m2 

 

j.w. j.w. 
36,12 zł +23% VAT 

miesięcznie 
j.w 

3. Zbójno 
TO1G/00

018502/6 
494 

0,1017 

ha 

Rola klasy IVa o pow. 

0,1017 ha 

Dzierżawa        

od 01.04.2023 r.    

do 31.12.2025 r. 

na cele rolne 
0,5085 q pszenicy/   

rocznie 

Czynsz płatny w II 

ratach, tj. do 31 

marca za II 

półrocze roku 

poprzedniego i do 

30 września za I 

półrocze roku 

bieżącego po 

otrzymaniu 

pisemnego 

zawiadomienia o 

wysokości czynszu 



4. Zbójno 
TO1G/00

018502/6 
500 

0,2284 

ha 

 

Rola klasy IIIb o pow. 

0,0654 ha; rola klasy IVa o 

pow. 0,1440 ha; rola klasy 

IVb o pow. 0,0190 ha 

Dzierżawa        

od 01.04.2023 r.    

do 31.12.2025 r. 

na cele rolne 
1,2074 q pszenicy/   

rocznie 
j.w. 

5. Zbójno 

KW 

TO1G/00

017315/1 

Cz. 

dz. 

294/2 

i cz. 

dz. 

294/3 

0,0224 

ha i 

0,0561 

ha 

 

Działki rolne 

niezabudowane 

sklasyfikowane w ewidencji 

gruntów jako:  

Rola: RIVa – 0,0224 ha 

Rola: RIVb – 0,0561 ha 

Łączna powierzchnia 

działek przeznaczona do 

dzierżawy to:    493 m2 

(0,0493 ha). 

 

Dzierżawa od 
01.04.2023 r. do 

31.03.2025 r. 

  

Do 

zagospodarowani

a na 

ogródek/warzywn

ik 

0,2465 q 

Pszenicy/rocznie  

Czynsz płatny w II 

ratach, tj. do 31 

marca za II 

półrocze roku 

poprzedniego i do 

30 września za I 

półrocze roku 

bieżącego po 

otrzymaniu 

pisemnego 

zawiadomienia o 

wysokości czynszu 

6. Zbójno 

KW 

TO1G/00

017315/1 

Cz. 

dz. 

294/7 

0,1813 

ha 

 

 

 

 

 

Działka zabudowana 

sklasyfikowana w ewidencji 

gruntów jako: 

Bi – inne tereny 

zabudowane. Część działki 

przeznaczona do dzierżawy 

- 144 m2 (0,0144 ha) wraz z 

pomieszczeniem 

garażowym o wym. 7,40 m 

x 3,80 m= 28,12 m2 

 

Dzierżawa od 
01.04.2023 r. do 

31.03.2025 r. 

Na cele 

polepszenia 

zagospodarowani

a działki numer 

ewidencyjny 

294/5. 

Garaż znajdujący 

się na działce - do 

przechowywania 

opału 

Zgodnie z 

zarządzeniem nr 

15/2023 Wójta Gminy 

Zbójno miesięczna 

stawka czynszu 

dzierżawnego za 

grunty nie będące 

gruntami rolnymi 

0,20 zł za 1 

m2/miesięcznie +23% 

VAT 

 

Płatny do 10 – 

każdego miesiąca. 

  
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.                                                                                                                          

       Wywieszono dnia 22.02.2023 r. , zdjęto dnia ………………r.    

 

                                                                                          Wójt Gminy Zbójno 

                                                                                            Katarzyna Kukielska 


