
 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
 

W Y K A Z     
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

 
Obręb: Czarnołozy 
 

Lp. 
Numer 

KW 
Numer 
działki 

Pow. działki  
w ha 

Przeznaczenie działki 
Kwota czynszu 

dzierżawnego w zł rocznie 
Okres zawarcia umowy dzierżawy 

1 58092/6 64 0,05 
Grunt przeznaczony 

do zalesień 
5.00 zł od 1.01.2017 r do 31.12.2019 r 

 
1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do  kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia  2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice,  stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    
 
 



 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
W Y K A Z 

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
 
Obręb : Huta 

Lp. Numer KW 
Numer 

działki 

Pow. działki  

w ha 
Przeznaczenie działki 

Kwota czynszu 
dzierżawnego w zł rocznie 

Okres zawarcia umowy dzierżawy 

1 
Dec.GN/Ch/I

I/7710/1 
956 0,24 Tereny upraw rolnych 24,00 zł od 1.01.2017 r do 31.12.2019 r 

2 61070/0 
udz. 2/3 

1124 
1,21 Tereny upraw leśnych 80,67 zł od 1.01.2017 r do 31.12.2019 r 

1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do  kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia 2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

 
 
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski   
 



 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
W Y K A Z 

 
 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

 
Obręb: Krasne 
 

Lp. Numer KW 
Numer 
działki 

Pow. działki  
w ha 

Przeznaczenie działki 
Kwota czynszu 

dzierżawnego w zł rocznie 
Okres zawarcia umowy dzierżawy 

1 
PS 

NS 36/73 
222/39 0,21 Tereny upraw rolnych 21,00 zł od 1.01.2017r - do 31.12.2019r 

 
1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do  kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia  2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    
 



 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
 

W Y K A Z 
 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę.    
                                                                                              
Obręb: Majdan Ostrowski 
 

Lp. 
NumerK

W 

Nume
r 

działki 

Pow. 
działki  
w ha 

Przeznaczenie działki 
Kwota czynszu dzierżawnego w zł 

rocznie 
Okres zawarcia umowy dzierżawy 

1 35455/2 465 0,21 
Tereny zabudowy 

zagrodowej i tereny upraw 
rolnych 

21,00 zł 
+ Vat 23% od części budowlanej 

od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

2 35455/2 490 0,28 Tereny upraw rolnych 28,00 zł od 1.01.2017 r   do 31.12.2019 r 

3 35455/2 533 0,10 Tereny upraw rolnych 10,00 zł od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

4 35455/2 535 0,14 
Tereny zabudowy 
zagrodowej 

14,00 zł 
+ Vat 23% od części budowlanej 

od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

5 35455/2 514/2 0,11 Tereny upraw rolnych 11,00 zł od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

6 35455/2 466/1 0,14 
Tereny zabudowy 
zagrodowej 

14,00 zł 
+ Vat 23% od części budowlanej 

od 1.01.2017 r   do 31.12.2019 r 

7 35455/2 486/3 0,10 Tereny upraw rolnych 10,00 zł od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

8 35455/2 550 0,23 
Tereny zabudowy 
zagrodowej i tereny upraw 
rolnych 

23,00 zł 
+ Vat 23% od części budowlanej 

od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 



 

   

10 35455/2 515 0,09 Tereny upraw rolnych 9,00 zł od 1.01.2017 r   do 31.12.2019 r 

11 38368/2 628 0.55 Tereny upraw rolnych 55,00 zł od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

12 38368/2 480 0.35 Tereny upraw rolnych 35,00 zł od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

13 35455/2 574/1 0,1181 Tereny upraw rolnych 11,81 zł od 1.01.2017 r   do 31.12.2019 r 

14 15763/8 666 0,66 Tereny upraw rolnych 66,00 zł od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

15 35455/2 524 0,44 
Tereny zabudowy 
zagrodowej 

44,00 zł 
+ Vat 23% od części budowlanej 

Przedłużenie dotychczasowej umowy 

dzierżawy na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Nr XX/106/2016 

16 35455/2 486/1 0,15 
Tereny zabudowy 
zagrodowej i tereny upraw 
rolnych  

15,00 zł 
+ Vat 23% od części budowlanej 

od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

17 35455/2 476/1 0,04 Tereny upraw rolnych  4,00 zł od 1.01.2017 r  do 31.12.2019 r 

18 35455/2 554 0,19 
Tereny zabudowy 
zagrodowej 

19,00 zł 
+ Vat 23% od części budowlanej 

od 1.01.2017 r do 31.12.2019 r 

                                                                                                                                                                                                 
1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do  kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia  2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

 
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    
 
 



 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
W Y K A Z 

 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
Obręb: Ostrów – Kolonia 

Lp. Numer KW 
Numer 
działki 

Pow. działki  
w ha 

Przeznaczenie działki 
Kwota czynszu 

dzierżawnego w zł rocznie 
Okres zawarcia umowy dzierżawy 

1 DUR 5/98 207/6 0,28 Tereny upraw rolnych 28,00 zł 

Przedłużenie dotychczasowej 

umowy dzierżawy na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Nr 

XX/106/2016 

2 36151 324 0,56 Tereny upraw rolnych 56,00 zł od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r 

3 
DNG 

6040/23/75 
568 0,91 Tereny upraw rolnych 91,00 zł od 1.01.2017 r.  do 31.12.2019 r 

4 
DNG 

6040/56/75 
550 0,09 Tereny upraw rolnych 

 
9,00 zł 

od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r 

5 15505 221/2 0,48 Tereny upraw rolnych 48,00 zł od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r 

6 15505 223/2 0,24 Tereny upraw rolnych 24,00 zł od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r 

7 
DWL GN-

Ch.7510.1. 
10.2013 

580/1 1,19 Użytki zielone 119,00 zł od 1.01.2017 r.  do 31.12.2019 r 

8 
DWL GN-

Ch.7510.1. 
10.2013 

580/2 0,96 Użytki zielone 96,00 zł od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r 



 

   

9 58965/7 548 0,33 Użytki zielone 33,00 zł od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r 

10 58965/7 549 0,10 Użytki zielone 10,00 zł od 1.01.2017 r. do 31.12.2019 r 

 
1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do  kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia  2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

 
 
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
 

W Y K A Z 
 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
 
Obręb: Ostrów 

Lp. 
Numer 

KW 
Numer 
działki 

Pow. działki  
w ha 

Przeznaczenie działki 
Kwota czynszu 

dzierżawnego w zł rocznie 
Okres zawarcia umowy 

dzierżawy 

1 29105 400 0,19 Tereny upraw rolnych 19,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019 r 

2 35456 528 0,14 Tereny upraw rolnych 14,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019 r 

3 35456 97 0,14 
Tereny zabudowy zagrodowej 

 i tereny upraw rolnych 

14,00 zł 
+ Vat 23% od części 

budowlanej 
od 1.01.2017r.  do 31.12.2019 r 

4 58963/3 1914/1 0,05 Tereny upraw rolnych 5,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019 r 

5 35456 529 0,15 
Tereny zabudowy zagrodowej  

i tereny upraw rolnych 

15,00 zł 
+ Vat 23% od części 

budowlanej 
od 1.01.2017r .  do 31.12.2019 r 

6 35456 561 0,12 
Tereny zabudowy zagrodowej  

i tereny upraw rolnych 

12,00 zł 
+ Vat 23% od części 

budowlanej 
od 1.01.2017r. do 31.12.2019 r 

7 35456 150/1 0,08 Tereny upraw rolnych 8,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019 r 

8 35456 151/4 0,03 Tereny upraw rolnych 3,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019 r 

9 37796 657 2,37 Tereny upraw rolnych i leśnych 237,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019 r 

10 37796 23 0,06 Tereny upraw rolnych 6,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019 r 



 

   

11 35456 540 0,31 
Tereny zabudowy zagrodowej  

i tereny upraw rolnych 

31,00 zł 
+ Vat 23% od części 

budowlanej 
od 1.01.2017r.  do 31.12.2019 r 

12 36151/8 94/2 0.2100 Tereny zabudowy zagrodowej  
21,00 zł 

+ Vat 23% od części 
budowlanej 

od 1.01.2017r.  do 31.12.2019 r 

13 35456 87 0,18 Tereny zabudowy zagrodowej 
18,00 zł 

+ Vat 23% od części 
budowlanej 

Przedłużenie dotychczasowej 

umowy dzierżawy na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Nr 

XX/106/2016 

14 35456 148 0,50 
Tereny zabudowy zagrodowej  

i tereny upraw rolnych 

50,00 zł 
+ Vat 23% od części 

budowlanej 

Przedłużenie dotychczasowej 

umowy dzierżawy na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Nr 

XX/106/2016 

15 35456 153 0,17 
Tereny zabudowy zagrodowej  

i tereny upraw rolnych 

17,00 zł 
+ Vat 23% od części 

budowlanej 

Przedłużenie dotychczasowej 

umowy dzierżawy na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Nr 

XX/106/2016 

16 35456 162 0,36 
Tereny zabudowy zagrodowej  

i tereny upraw rolnych 

36,00 zł 
+ Vat 23% od części 

budowlanej 
od 1.01.2017r. do 31.12.2019 r 

17 58963/3 1915/1 0,46 Tereny upraw rolnych 46 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019 r 

` 
1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 



 

   

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia  2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

 
 
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
W Y K A Z 

 
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

 
Obręb : Wojsławice 

 

Lp Numer KW Numer działki 
Pow. działki  

w ha 
Przeznaczenie działki 

Kwota czynszu 
dzierżawnego w zł rocznie 

Okres zawarcia umowy 
dzierżawy 

1.  32467 Część 1350 0,50 Łąki i pastwiska 50,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

2.  AN 2417/95 
Część 1241, 

1242 
0,20 Łąki i pastwiska 20,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

3.  36151 3635/1 0,42 Tereny upraw rolnych 42,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
4.  36151 Część 3636/1 0,43 Tereny upraw rolnych 43,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 

5.  
PS 

Ns.329/73 
1377 0,04 

Tereny zabudowy 

jednorodzinnej 

12,00 zł  

+ Vat 23% od części 
budowlanej 

od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

6.  18834/8 
udz. 10/21 

w 1005 
0,07 Łąki i pastwiska 3,30 od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

7.  18834/8 
udz. 10/21 

w 1006 
0,03 Łąki i pastwiska 1,40 od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

8.  18834/8 
udz. 10/21 

w 1007 
0,15 Łąki i pastwiska 7,14 od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

9.  18834/8 
udz. 10/21 

w 1008 
0,08 Łąki i pastwiska 3,80 od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

10.  18834/8 
udz. 10/21 

w 1009 
0,10 Łąki i pastwiska 4,76 od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

11.  AN 6282/13 udz. ¾ 0,32 Łąki i pastwiska 24 od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 



 

   

w 966 

12.  AN 6282/13 
udz. ¾ 

w 967 
0,18 Łąki i pastwiska 13,50 od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 

13.  AN 6282/13 
udz. ¾ 

w 1310 
0,01 Łąki i pastwiska 0,75 od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

14.  
AN. 

6282/13 

udz. ¾ 

w 1002 
0,19 Łąki i pastwiska 14,25 od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

15.  64578/2 1274 0,18 Łąki i pastwiska 18,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
16.  64578/2 2993 0,05 Łąki i pastwiska 5,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
17.  32467 1469/1 0,36 Tereny upraw rolnych 108,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
18.  64577/5 1028 0,10 Łąki i pastwiska 10,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
19.  64577/5 1349 0,12 Łąki i pastwiska 12,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
20.  64577/5 1351/1 0,27 Łąki i pastwiska 27,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
21.  64577/5 1351/2 0,16 Łąki i pastwiska 16,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
22.  64577/5 1352 0,11 Łąki i pastwiska 11,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
23.  64577/5 2453 0,04 Łąki i pastwiska 4,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
24.  64577/5 2454 0,01 Łąki i pastwiska 1,00 zł     od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
25.  64577/5 2537 0,02 Łąki i pastwiska 2,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
26.  64577/5 2591 0,06 Łąki i pastwiska 6,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
27.  64577/5 2592 0,01 Łąki i pastwiska 1,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
28.  64577/5 2741 0,05 Łąki i pastwiska 5,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 

29.  64577/5 2988 0,04 Łąki i pastwiska 4,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
30.  64577/5 4726 0,01 Łąki i pastwiska 1,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 

31.  
AN. 

2081/14 

udz. 1/3 

w 2578 
0,07 Łąki i pastwiska 2,30 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 

32.  
AN. 

2081/14 

udz. 1/3 

w 4758 
0,07 Łąki i pastwiska 2,30 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

33.  
AN. 

2081/14 

udz. 1/3 

w 4764 
0,04 Łąki i pastwiska 1,30 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

34.  
AN. 

2081/14 

udz.1/3 

w 4765 
0,12 Łąki i pastwiska 4,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 



 

   

35.  65873/7 1021 0,05 Łąki i pastwiska 5,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
36.  65873/7 2470 0,03 Łąki i pastwiska 3,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
37.  65873/7 2922 0,02 Łąki i pastwiska 2,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
38.  64306/5 2634 0,07 Łąki i pastwiska 7,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
39.  64306/5 2635 0,07 Łąki i pastwiska 7,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
40.  64306/5 2637 0,06 Łąki i pastwiska 6,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 

41.  64306/5 2783 0,09 Łąki i pastwiska 9,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
42.  64306/5 2784 0,09 Łąki i pastwiska 9,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
43.  64306/5 2785 0,09 Łąki i pastwiska 9,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 
44.  64306/5 2899 0,04 Łąki i pastwiska 4,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
45.  64306/5 2900 0,04 Łąki i pastwiska 4,00 zł od 1.01.2017r.  do 31.12.2019r 
46.  64306/5 2901 0,04 Łąki i pastwiska 4,00 zł od 1.01.2017r. do 31.12.2019r 

 
1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do  kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia 2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    
 
 
 
 



 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
W Y K A Z 

 
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
 

Obręb : Putnowice- Kolonia 

Lp 
Numer 

KW 

Numer 

działki 

Pow. działki  

w ha 
Przeznaczenie działki Kwota czynszu dzierżawnego w zł rocznie 

Okres zawarcia 

umowy dzierżawy 

1 36151/8 355/1 0,21 
Tereny zabudowy zagrodowej  

i tereny upraw rolnych 

21,00 zł 

+ Vat 23% od części budowlanej 
od 1.01.2017r 

 do 31.12.2019r 

 

1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia  2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    
 
 

 
 



 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
 

W Y K A Z 
 
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

 
 
Obręb : Majdan Kukawiecki  

 

Lp Numer KW 
Numer 

działki 

Pow. działki  

w ha 
Przeznaczenie działki 

Kwota czynszu dzierżawnego 

w zł rocznie 

Okres zawarcia 

umowy dzierżawy 

1 
DWL.GN-

CH.7510. 1.2.2015 
81/2 0,01 

Tereny  zabudowy 

zagrodowej 

1,00 zł 

+ Vat 23% od części budowlanej . 
od 1.01.2017r 

 do 31.12.2019r 

 

1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia  2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

 
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    



 

   

Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
 

W Y K A Z 
 

 
Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

 
Obręb : Stary Majdan 

 

Lp 
Numer 

KW 

Numer 

działki 

Pow. działki  

w ha 
Przeznaczenie działki Kwota czynszu dzierżawnego w zł rocznie 

Okres zawarcia 

umowy dzierżawy 

1 65873/7 590 0,4642 Tereny upraw rolnych 46,00 zł 
od 1.01.2017r 

 do 31.12.2019r 

 

1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do  kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia  2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski     



 

   

  Wojsławice, dnia  25.01.2016 r. 
 

W Y K A Z 
 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 

 
Obręb : Wólka Putnowiecka 

 

Lp 
Numer 

KW 

Numer 

działki 

Pow. 

działki  

w ha 

Przeznaczenie działki 
Kwota czynszu dzierżawnego w 

zł rocznie 

Okres zawarcia umowy 

dzierżawy 

1 36151/8 397/1 0,36 Tereny zabudowy zagrodowej  
36,00 zł 

+ Vat 23% od części budowlanej 
od 1.01.2017r 

 do 31.12.2019r 

2 36151/8 347/2 0,06 Tereny zabudowy zagrodowej  
6,00 zł 

+ Vat 23% od części budowlanej 

Przedłużenie dotychczasowej 

umowy dzierżawy na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Nr 

XX/106/2016 

3 36151/8 400/1 0,12 Tereny zabudowy zagrodowej  
12,00 zł 

+ Vat 23% od części budowlanej 

Przedłużenie dotychczasowej 

umowy dzierżawy na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Nr 

XX/106/2016 

 
1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 



 

   

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 stycznia 2017 roku do dnia  20 lutego 2017 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

 
 
                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

  Wojsławice, dnia  25.01.2017 r. 
 

W Y K A Z 
 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 
z późn. zm.) Wójt Gminy Wojsławice  podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność 
Gminy Wojsławice przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
Obręb : Putnowice Wielkie 

 

Lp 
Numer 

KW 

Numer 

działki 

Pow. 

działki  

w ha 

Przeznaczenie działki 
Kwota czynszu dzierżawnego w zł 

rocznie 
Okres zawarcia umowy dzierżawy 

1 36151/8 203 0,33 Tereny upraw rolnych  
36,00 

+ Vat 23% od części budowlanej 

Przedłużenie dotychczasowej 

umowy dzierżawy na podstawie 

Uchwały Rady Gminy Nr 

XX/106/2016 

 
1.Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzierżawy oraz podatek gruntowy płatny na konto Urzędu Gminy Wojsławice.  
2. Czynsz dzierżawy może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania warunków umowy z chwilą zmiany stawek czynszu na dany rok. 

Wydzierżawiający powiadomi pisemnie dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem , od którego 
obowiązuje nowa stawka czynszu.   

3. Zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) do  kwoty czynszu za 
grunty położone w terenach zabudowy doliczany zostanie podatek od towarów i usług według stawki obowiązującej w dniu płatności. 

4. Szczegółowych informacji udziela pracownik ds. Rolnictwa i Ochrony środowiska  Urzędu Gminy Wojsławice – pokój nr 16,  
tel. ( 082) 566-91-02 . 

5. Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 8 lutego 2016 roku do dnia  29 lutego 2016 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
Wojsławice, stronie internetowej Urzędu Gminy Wojsławice oraz sołectwie. 

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                  mgr Henryk Gołębiowski    



 

   

 
 


