
ZARZĄDZENIE NR 104/2020 
WÓJTA GMINY OBROWO 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 
3 lat 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 3 lat 
nieruchomości stanowiące własność Gminy Obrowo, szczegółowo opisane w załączniku nr 1 - Wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1, podlega publikacji poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przez okres 
21 dni, a ponadto informacje o wywieszeniu tego wykazu należy podać do publicznej wiadomości poprzez 
ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu. 

§ 3. Szczegółowe warunki dzierżawy określi umowa. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wójt Gminy Obrowo 
 
 

Andrzej Wieczyński 
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Załącznik do zarządzenia Nr 104/2020 

Wójta Gminy Obrowo 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ 

Podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy 
Obrowo 

na okres 21 dni w terminie od dnia 15.12.2020 roku do dnia 04.01.2020 roku. 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
2020 r. poz. 1990.) Wójt Gminy Obrowo informuje, iż przeznacza do oddania w dzierżawę  w trybie przetargu 
ustnego nieograniczonego na okres 3 lat rolne, niezabudowane nieruchomości gruntowe: 

Oznaczenie 
nieruchomości  wg 

katastru 
nieruchomości 
oraz wg księgi 

wieczystej, 
powierzchnia 

przeznaczona do 
dzierżawy 

 
Opis 

nieruchomości 

 
Przeznaczenie  w 
planie 
zagospodarowania 
przestrzennego 

 
Sposób 
zagospodarowania 
nieruchomości 

 
Wysokość 

opłat z tytułu 
dzierżawy 

Działka nr 126/3 
(część) o pow. 

0,8047 ha 
KW 

TO1T/00032236/6 

Działka 
położona jest w 
miejscowości 
Skrzypkowo 
posiada klasę 
gruntów RIVa 

Brak planu Działka rolna bez 
zabudowań 

Zgodnie ze  
wskaźnikiem 
wzrostu cen 
towarów i 
usług 
ustalonym 
przez Prezesa 
GUS za rok 
poprzedni  

Działka nr 126/3 
(część) o pow. 

0,1900 ha 
KW 

TO1T/00032236/6 

Działka 
położona jest w 
miejscowości 
Skrzypkowo 
posiada klasę 
gruntów RIVa 

Brak planu Działka rolna bez 
zabudowań 

Zgodnie ze  
wskaźnikiem 
wzrostu cen 
towarów i 
usług 
ustalonym 
przez Prezesa 
GUS za rok 
poprzedni  

Działki nr 
199/1,208/3 i 208/2 

o pow. 2,29 ha  
KW 

TO1T/00036126/0 
i TO1T/00036122/2 

Działka 
położona jest w 
miejscowości 
Osiek nad Wisłą 
posiada klasę 
gruntów PsV, 
W-PsV, RV i 
Lzr-PsV 

Brak planu Działki rolne bez 
zabudowań 

Zgodnie ze  
wskaźnikiem 
wzrostu cen 
towarów i 
usług 
ustalonym 
przez Prezesa 
GUS za rok 
poprzedni  
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Działka nr 110/5  
o pow. 0,0743 ha 

KW 
TO1T/00035492/9 

Działka 
położona jest w 
miejscowości 
Brzozówka 
posiada klasę 
gruntów RVI i 
Lzr-RVI 

Brak planu Działka rolna bez 
zabudowań 

Zgodnie ze  
wskaźnikiem 
wzrostu cen 
towarów i 
usług 
ustalonym 
przez Prezesa 
GUS za rok 
poprzedni  

Działka nr 215/1  
o pow. 0,48 ha 

KW 
TO1T/00010518/7 

Działka 
położona jest w 
miejscowości 
Zębówiec 
posiada klasę 
gruntów PsIV i 
PsV  

Brak planu Działka rolna bez 
zabudowań 

Zgodnie ze  
wskaźnikiem 
wzrostu cen 
towarów i 
usług 
ustalonym 
przez Prezesa 
GUS za rok 
poprzedni  

Działka nr 153/11  
o pow. 0,2646 ha 

KW 
TO1T/00012331/6 

Działka 
położona jest w 
miejscowości 
Obrowo posiada 
klasę gruntów 
RIVa 

Brak planu Działka rolna bez 
zabudowań 

Zgodnie ze  
wskaźnikiem 
wzrostu cen 
towarów i 
usług 
ustalonym 
przez Prezesa 
GUS za rok 
poprzedni  

Wysokość czynszu dzierżawnego i wadium będą zamieszczone w odrębnym ogłoszeniu. Zasady 
aktualizacji opłat: raz do roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ustalonego przez Prezesa GUS za 
rok poprzedni. 

Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną określone w umowie dzierżawy. 

Więcej informacji o przedmiocie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy Obrowo, pok. nr 33, tel. 
(56) 678 60 22 wew. 162. 

Informacje o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie 
w prasie lokalnej oraz ogłoszono na stronie internetowej (www.bip.obrowo.pl).
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