
Żabia Wola,15.12.2021r.  
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA LUB DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  
NAJEM DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 

 

Lp. 
Oznaczenie 
nieruchomości 

Pow. 
nieruch. 

Opis  
nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości w 
planie miejscowym i sposób  
jej zagospodarowania 

Cena 
nieruchom. 

Informacje o przezn. 
do sprzed., do oddania 
w użytk. wieczyste 
użytkowanie, najem 
lub dzierżawę 

Termin do złożenia wniosku 
przez osoby, którym 
przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu na podst.art.34 ust.1 
pkt.1 i pkt.2 

1. 

dz.nr ew.9/8 
Pieńki Słubickie 
KWPL1Z/00025
076/6 
 

0,1142ha 

działka 
niezabudowana  
położona w m. 
Pieńki Słubickie 

tereny rolne /R2/ przeznaczona 
na powiększenie działki 
sąsiedniej działka nie może być 
zagospodarowana jako odrębna 
nieruchomość, poprawi warunki 
zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, 
stanowiącej własność osoby, 
która zamierza tę nieruchomość 
nabyć.  
 

13896,00zł zamiana    20.01.2022r.  

                                                                                                                                                                                              
 
                                                                                                                                                                                              
 



Żabia Wola,15.12.2021r.  
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA LUB DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, 
 NAJEM DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 

 

Lp. 
Oznaczenie 
nieruchomości 

Pow. 
nieruch. 

Opis  
nieruchomości 

Przeznaczenie  
nieruchomości w planie 
miejscowym i sposób  
jej zagospodarowania 

Cena 
nieruch 

Informacje o przezn. do 
sprzed., do oddania w użytk. 
wieczyste użytkowanie, najem 
lub dzierżawę 

Termin  
do złożenia wniosku 
przez osoby, którym 
przysługuje 
pierwszeństwo w 
nabyciu na podst.art.34 
ust.1 pkt.1 i pkt.2 

1. 

dz.nr ew.420/22 
Żelechów 
PL1Z/00023109/3 
 
 

0,0205ha 

działka 
niezabudowana  
położona w m. 
Żelechów   
 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej /M17/ 
przeznaczona na 
powiększenie działki 
sąsiedniej działka nie może 
być zagospodarowana jako 
odrębna nieruchomość, 
poprawi warunki 
zagospodarowania 
nieruchomości przyległej, 
stanowiącej własność 
osoby, która zamierza tę 
nieruchomość nabyć.  
 

7905,00zł zamiana    20.01.2022r.  



Żabia Wola,15.12.2021 r.  
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA LUB DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE,  
NAJEM, DZIERŻAWĘ LUB UŻYCZENIE 

 

Lp. 
Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 

najmu, 

dzierżawy 

Opis  

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

planie 

miejscowym 

i sposób jej 

zagospodarowania 

 

Okres trwania 

dzierżawy, 

najmu 

Cena, czynsz 

dzierżawny 

Termin  

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji opłat 

Termin  

do złożenia 

wniosku przez 

osoby, którym 

przysługuje 

pierwszeństwo 

w nabyciu na 

podst.art.34 

ust.1 pkt.1 i 

pkt.2 

1. 

część dz.nr ew.89 

KWPL1Z/00021990/1 

obręb: Petrykozy 

 

 

około 6,00ha 
działka 

niezabudowana   

tereny rolne  /R2/, 

zespół paneli 

fotowoltaicznych 

dzierżawa na 

29 lat,  

w trybie 

przetargowym 

11000,00zł za 

1 ha rocznie 

/cena 

wywoławcza/ 

określony 

w umowie  

waloryzacja 

jeden raz w roku 

z zastosowaniem 

średniorocznego 

wskaźnika 

wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych 

o wskaźnik za rok 

poprzedni 

20.01.2022r. 

 


