
Rawa Mazowiecka, dnia 17 listopada 2021 r.
RIR-GN. 6845.7.2021

WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA 

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) w związku 
z uchwałą nrXXX.196.21 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie ustalania zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas 

oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony oraz ich obciążania poprzez ustanowienie służebności
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj., od 18 listopada 2021 roku do 8 grudnia 2021 roku.

Numer 
działki

Powierzchnia 
działki 
(w ha)

Oznaczenie 
księgi wieczystej Położenie Opis nieruchomości

Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób 
jej zagospodarowania

Wysokość opłat 
z tytułu 

dzierżawy

Termin 
wnoszenia 

opłat
Uwagi

755/1 0,4865 LD1R/00022379/5 BOGUSZYCE PslV - pastwiska trwałe o 
pow. 0,4865 ha

PU,KS,W- produkcja i 
usługi produkcyjne, 

magazyny i składy, obsługa 
komunikacji samochodowej 

i zaplecza techniczne, 
motoryzacji oraz wody 

powierzchniowe

729,75 zł (słownie 
złotych: 

siedemset 
dwadzieścia 

dziewięć 75/100)

Do 31 marca 
- z góry za 
dany rok

grunt przeznaczony 
do wydzierżawienia 

na cele rolnicze

Część 
działki 
48/2

1,3556

LD1R/00027352/5
DZIURDZIOŁY

RV - grunty orne o pow. 0,3863 ha;
RVI - grunty orne o pow. 0,6596 ha;

Lzr-RVI - grunty zadrzewione i 
zakrzewione na użytkach rolnych o pow. 

0,3097 ha

R.RL.- rolnictwo i leśnictwo; 
MRj - zabudowa 

zagrodowa z 
mieszkaniowo-usługową

2033,40 zł 
(słownie złotych: 

dwa tysiące 
trzydzieści trzy 

40/100)

Do 31 marca 
- z góry za 

dany rok

grunt przeznaczony 
do wydzierżawienia 

na cele rolnicze

150 1,14

RV - grunty orne o pow. 0,6967 ha;
ŁV - łąki trwałe o pow. 0,1183 ha;
ŁVI - łąki trwałe o pow. 0,2216 ha;

PsV - pastwiska trwałe o pow. 0,0113 ha;
Lzr-RV - grunty zadrzewione i 

zakrzewione na użytkach rolnych o pow. 
0,0921 ha

R.RL.W- rolnictwo, 
leśnictwo 

i wody powierzchniowe; 
MRj - zabudowa 

zagrodowa z 
mieszkaniowo-usługową

1710,00 zł 
słownie złotych: 
tysiąc siedemset 
dziesięć 00/100)

Do 31 marca 
- z góry za 

dany rok

grunt przeznaczony 
do wydzierżawienia 

na cele rolnicze

Czynsz waloryzowany będzie w każdym roku kalendarzowym, począwszy od 1 stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym zawarto umowę i w kolejnych latach obowiązywania 

umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszony przez Prezesa GUS.

WÓJT GMINY 
Rawa Mazawiecka

Michał Michalik


