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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę zgodnie z art 35 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.)
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1

Niemcliomość o za  w  ew id  nr 125 o 
pow. 0,2025 ha, położona w  m. 

Szarbków obr. 32, gmina Pińczów 
Nieruchomość będąca własnością 

Skaibu Państwa

Nierucl>omość 
gruntowa o  

pow.
0,2025 łia

N ierudiomość gruntowa 
przeznaczona do dzierżawy 
na cele robie, w  ewidencji 

gruntów i  budynków 
stanowiąca użytekiBr- 

R V ,R V

Niemcliomość 
gruntowa 

przeznaczona do 
dzierżawy na cele 

rolne

Dzierżawca może 
zagospodarować 

nieruchomość od dnia 
podpisania lin iow y 

dzierżawy

Cena wywoławcza 
zgodnie z  ogłoszeniem 
prezesa G U S  dot ceny 
za q  pszenicy w  roku 

poprzednim

Nie dotyczy

Zgodnie z 
wylicytowaną 

wysokością opłaty, 
zgodnązcenąq 
pszenicy za rok 

ubiegły

Opłaty do 
pierwszego 
kwartału 

bieżącego roku

W  zależności od 
zapisu w  
umowie 

dzierżawy

Nieruchomość 
przeznaaona do 

dzierżawy
Nie dotyczy

2

Nieruchomość ozn. w  ewid. nr 127 o 
pow. 0,8926 ha, położona w  m. 

Szart)kówobr. 32, gmina P ińaów  
Nieruchomość będąca własnością 

Skarbu Państwa

Nieruchomość 
gruntowa o  

pow.
0,0920 ha

Nieruchomość gruntowa 
przeznaaona do dzierżawy 
na cele rolne, w  ewidencji 

gruntow i budynków 
stanowiąca użytek: B

Nieruchomość 
gruntowa 

przeznaaona do 
dzierżawy na cele 

rolne

Dzierżawca może 
zagospodarować 

nieruchomość od dnia 
podpisania umowy 

dzierżawy

Cena wywoław aa 
zgodnie z ogłoszeniem 
prezesa GUS dot. ceny 
za q pszenicy w  roku 

poprzednim

Nie dotyczy

Zgodnie z 
wylicytowaną 

wysokością opłaty, 
zgodnązcenąq 
pszenicy za rok 

ubiegły

Opłaty do 
pierwszego 
kwartału 

bieżącego roku

W  zależności od 
zapisu w  
umowie 

dzierżawy

Nieruchomość
przeznaaonado

dzierżawy
Nie dotyczy

3

Nieruchomość ozn. w  ewid. nr 194/3 
o pow. 2 ha, położona w  m. Brzeście 

obr. 05, gmina P iń aów  
Nieruchomość będąca własnością 

Skarbu Państwa

Nieruchomość 
gruntowa o  

pow.
2,0000 ha

Nieruchomośćgruntowa 
przeznaaona do dzierżawy 
na cele rolne, w  ewidencji 

gruntow i budynków 
stanowiąca użytek: ŁV, 

ŁIV,W-tV

Nieruchomość 
gruntowa 

przeznaaona do 
dzierżawy na cele 

rolne

Dzierżawca może 
zagospodarować 

nieruchomość od dnia 
podpisania umowy 

dzierżawy

Cena wywoław aa 
zgodnie z ogłoszeniem 
prezesa GUS dot. ceny 
zaqpszenicyw roku 

poprzednim

Nie dotyczy

Zgodnie z 
wylicytowaną 

wysokością opłaty, 
zgodną z cenąq 
pszenicy za rok 

ubiegły

Opłaty do 
pierwszego 
kwartału 

bieżącego roku

W  zależności od 
zapisu w  
umowie 

dzierżawy

Nieruchomość
przeznaaonado

dzierżawy
Nie dotyczy

4

Nieruchomość ozn. w  ewid. nr 198/1 
o pow. 1,41 ha, położona w  m. 

Brzeście obr. 05, gmina P iń aów  
Nieruchomość będąca własnością 

Skarbu Państwa

Nieruchomość 
gruntowa o  

pow.

l,4100ha

Nieruchomość gruntowa 
przeznaaona do dzierżawy 
na cele rolne, w  ewidencji 

gruntow i budynków 
stanowiąca użytek: ŁVI, 

ŁV,W-tV

Nieruchomość 
gruntowa 

przeznaaonado 
dzierżawy na cele 

rolne

Dzierżawca może 
zagospodarować 

nieruchomość od dnia 
podpisania umowy 

dzierżawy

Cena wywoław aa 
zgodnie z ogłoszeniem 
prezesa GUS dot. ceny 
za q pszenicy w  roku 

poprzednim

Nie dotyczy

Zgodnie z 
wylicytowaną 

wysokością opłaty, 
zgodną z ceną q 
pszenicy za rok 

ubiegły

Opłaty do 
pierwszego 
kwartału 

bieżącego roku

W  zależności od 
zapisu w  
umowie 

dzierżawy

Nieruchomość 
przeznaaona do 

dzierżawy
Nie dotyczy


