
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.324.2020 
WÓJTA GMINY WILKÓW 

z dnia 10 lipca 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 

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) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 65 z późn.zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1.  Ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy – stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  Wykaz, o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy 
w Wilkowie przez okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości 
na tablicy ogłoszeń w sołectwie, w Gminnym Informatorze oraz na stronie internetowej Gminy Wilków. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

  
 

Wójt Gminy Wilków 
 
 

mgr Bogdan Zdyb 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020 r. poz. 284 
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Załącznik do zarządzenia Nr ORG.0050.324.2020 
Wójta Gminy Wilków 
z dnia 10 lipca 2020 r. 

 
W Y K A Z 

nieruchomości stanowiących mienie Gminy Wilków przeznaczonych do dzierżawy 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn.zm.) Wójt Gminy Wilków podaje 
do wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie gminne przeznaczonych do dzierżawy: 

 
Oznaczenie nieruchomości 

dz. nr, km., KW 
Powierzch
nia w  ha Położenie 

Wysokość 
czynszu w dt 
pszenicy/rok 

Przeznaczenie w planie zagospodarowania 
przestrzennego gminny Opis nieruchomości 

Nr 852/2   km.2   
KW OP1U/00042272/3 0,2500 Wilków 1,665 W planie zagospodarowania przestrzennego stanowi 

tereny rolnicze i leśne R. 
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca użytek rolny RIVb-0,11 
ha, RIVa-0,03 ha, ŁIII – 0,11 położona  w terenie upraw rolnych, 
wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.  

Nr 184/1  km.2   
KW OP1U/00084585/6 0,3654 Wojciechów 2,9232 Nie jest objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego  
Nieruchomość niezabudowana,  stanowiąca  użytek rolny PsIII, 
wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.  

Nr 96/2  km.1   
KW OP1U/00058200/3 0,0300 Pągów 0,3 Nie jest objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego  
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca drogę, położona w 
terenie zabudowy mieszkaniowej, wolna od jakichkolwiek obciążeń 
i zobowiązań.  

Nr 26/2 km.1 KW 
OP1U/00054626/7 0,1500 Pielgrzymowice 0,9 Nie jest objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego  
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca teren użytkowany 
rolniczo RIVa, wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.   

Nr 96/5  km.1   
KW OP1U/00058200/3 0,0600 Pągów 0,6 Nie jest objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego  
Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca byłą drogę transportu 
rolnego, położona w terenie zabudowy mieszkaniowej, wolna od 
jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań. 

część działki  
Nr 1035/4  km.3  
KW OP1U/00021017/5 

0,3200 Wilków 1,92 
W planie zagospodarowania przestrzennego stanowi 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
droga 13MN;D;14MN 

Nieruchomość niezabudowana,  stanowiąca  użytek rolny RIVa 
użytkowana rolniczo, wolna od jakichkolwiek obciążeń i 
zobowiązań.  

Nr 75/2  km.2   
KW OP1U/00000591/9 0,2786 Wilków 2,2288 

W planie zagospodarowania przestrzennego stanowi 
tereny zabudowy mieszanej (zagrodowej, 
jednorodzinnej, usług) 10MR,MN,U 

Nieruchomość niezabudowana,  stanowiąca  użytek rolny RIIIa 
użytkowana rolniczo, wolna od jakichkolwiek obciążeń i 
zobowiązań.  

Nr 11/2  km.2   
KW OP1U/00071447/3 0,0100 Pszeniczna 2 Nie jest objęta planem zagospodarowania 

przestrzennego  
Nieruchomość zabudowana,  przeznaczona pod działalność 
handlową wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań.  

część działki  
Nr 100/17  km.2   
KW OP1U/00050432/2 

0,0500 Wilków  
0,3 

W planie zagospodarowania przestrzennego stanowi 
tereny rolnicze i leśne R 

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca   użytek rolny RIVa 
użytkowana rolniczo, wolna od jakichkolwiek obciążeń i 
zobowiązań.  

część działki  
Nr 53/2 km.1   
KW OP1U/00049503/1 

0,1000 Wilków 0,8 
W planie zagospodarowania przestrzennego stanowi 
tereny zabudowy mieszanej (zagrodowej, 
jednorodzinnej, usług) 19MR, MN,U 

Nieruchomość niezabudowana,   stanowiąca użytek rolny RIIIa  
użytkowana rolniczo, wolna od jakichkolwiek obciążeń i 
zobowiązań.  
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część działki  
Nr 9/5 km.3  
KW OP1U/00065758/1 

0,3500 Pągów 2,1 W planie zagospodarowania przestrzennego stanowi 
tereny zabudowy mieszanej i usług M-U 

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca użytek rolny RIVa 
użytkowana rolniczo, wolna od jakichkolwiek obciążeń i 
zobowiązań. 

część działki  
Nr 355/1 km.2  
KW OP1U/00042292/9 

8m2 Wilków 6zł/m2 
W planie zagospodarowania przestrzennego stanowi 
tereny rolnicze wyłączone z zabudowy, z 
przeznaczeniem jako zieleń nie urządzoną i trwałe 
użytki zielone RZ 

Nieruchomość niezabudowana, stanowiąca tereny rekreacyjno – 
wypoczynkowe, wolna od jakichkolwiek obciążeń i zobowiązań 

 

Dzierżawa nieruchomości nastąpi w drodze  bezprzetargowej dla dotychczasowych dzierżawców przedmiotowych nieruchomości . Wykaz zostaje ogłoszony 
na okres 21 dni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu tj. od dnia 10.07.2020  r. do 31.07.2020 r. 

Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wilkowie, wejście B, pokój nr 4, tel. 77 4195514 
wew. 124. 

Ww. wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilkowie, w sołectwach, w Gminnym Informatorze oraz na stronie internetowej 
Gminy Wilków. 

 
 

Wilków, 10.07.2020 r.
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