
Lp.
Nr 

działki

Powierzchnia 

nieruchomości 

[ha]

Nr księgi 

wieczystej

Położenie 

nieruchomości

Opis 

nieruchomości

Przeznaczenie działki 

w planie 

zagospodarowania 

przestrzennego  

Sposób 

zagospodarowania
Opłata za dzierżawę Uwagi

1 8 0,2900
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obręb Gacki, 

gmina Szydłów

Zgodnie                        

z ewidencją 

gruntów 

nieruchomość 

sklasyfikowana 

jest jako łąka Ł III o 

pow. 0,2900 ha.

Nieruchomość leży 

poza obszarem 

opracowania 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego Gminy 

Szydłów.

Dzierżawa gruntu 

pod łąki.

39,41 zł/ rok**, 

płatne do 31 marca 

każdego roku 

kalendarzowego

Szczegółowe 

warunki 

określone 

zostaną w 

umowie 

dzierżawy.

2 94/2 0,7823
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obręb 

Kotuszów, 

gmina Szydłów

Zgodnie                  

z ewidencją 

gruntów 

nieruchomość 

sklasyfikowana 

jest jako grunt 

orny R IIIb o pow. 

0,7823 ha.

W granicach 

opracowania MPZP* 

nieruchomość leży na 

obszarze oznaczonym 

na rysunku planu 

symbolem M,U-2 – 

zabudowa 

mieszkaniowa oraz 

lokalizacja usług lub 

innej nieuciążliwej 

aktywności 

gospodarczej,                  

na terenach wolnych 

od zabudowy.

Dzierżawa gruntu 

pod uprawy rolne         

z wyjątkiem sadów.

212,63 zł/ rok**, 

płatne do 31 marca 

każdego roku 

kalendarzowego

Szczegółowe 

warunki 

określone 

zostaną w 

umowie 

dzierżawy.

**Czynsz za dzierżawę może ulegać corocznie podwyższeniu z dniem 1 stycznia każdego roku, w stopniu odpowiadającym wskaźnikom wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku poprzedzającego, ale jedynie w sytuacji wskaźnika dodatniego.

Nieruchomości nie są obciążone ciężarami i hipotekami, nie toczą się w stosunku do nich żadne postępowania. 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie 

oraz na stronie internetowej www.szydlow.bip.jur.pl.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Szydłów w dniu: …………………………..……………., zdjęto w dniu: …………………………..…………….

OGŁOSZENIE z dnia 14 czerwca 2019 r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SZYDŁÓW

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, z późn. zm.),

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Szydłów, przeznaczonych do dzierżawy na czas 

oznaczony do 3 lat

Osoby zainteresowane dzierżawą ww. działek proszone są o składanie wniosków w sekretarciacie Urzędu Miasta i Gminy Szydłów, ul. Rynek 2,                           

28-225 Szydłów, w terminie: od 14 czerwca 2019 r. do 15 lipca 2019 r. 

*Uchwała Nr XXIII/112/2008 Rady Gminy Szydłów z dnia 25 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów (Dz. Urz. 

Woj. Świętokrzyskiego Nr 103 poz. 1496).


