
Zarządzenie Nr 0050.54.2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 24 lutego 2015 r. 

 

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego 

nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza  

 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 

poz. 594 t.j. z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Rady ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu 

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.2014.1490 t.j.) 

 

Z A R Z Ą D Z A M 

 

§1 
Powołać komisję przetargową do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę 

nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Nędza, których wykaz stanowi załącznik do zarządzenia, 

w składzie: 
 

1) Justyna Brząkalik - przewodniczący komisji, 

2) Klaudia Wystyrk-Gembalczyk - członek komisji, 

3) Józef Waligóra - członek komisji. 

§2 
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. gospodarki gruntami, kanalizacji i geodezji. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 



Załącznik do zarządzenia  

Nr 0050.54.2015  

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 24.02.2015 r. 

 

Lp. Oznaczenie nieruchomości 

według ewidencji gruntów 

 

Księga wieczysta 

Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości w 

miejscowym planie 

Cena 

wywoławcza 

rocznej stawki 

czynszu 

dzierżawnego 

[zł] 

Termin i miejsce 

przetargu 

1. 309 obrębu Zawada 
Książęca o pow. 0,7500 
ha (k.m.4) 
GL1R/00006213/5 

Działka 
niezabudowana, 
położona w Zawadzie 
Książęcej przy ul. 
Południowej, opisana 
w ewidencji gruntów 
jako RIVa. 
 

Teren usług oświaty oznaczony 
na rysunku planu symbolem UO 
02 oraz terenie wód 
powierzchniowych śródlądowych 
wraz z zielenią towarzyszącą 
oznaczonym na na rysunku 
planu symbolem WS/Z 05. 
Dodatkowo działka znajduje się 
w strefie ochrony ekspozycji 
„E1”. 

 
230,00 

03.03.2015 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 

sala narad, godz. 

9
00 

2. 310 obrębu Zawada 
Książęca o pow. 0,6614 
ha (k.m.4) 
GL1R/00006213/5 

Działka 
niezabudowana, 
położona w Zawadzie 
Książęcej przy ul. 
Południowej, opisana 
w ewidencji gruntów 
jako RIVa 6420 i RIVb 
194. 
 

Teren usług oświaty oznaczony 
na rysunku planu symbolem UO 

02 oraz terenie wód 
powierzchniowych śródlądowych 

wraz z zielenią towarzyszącą 
oznaczonym na na rysunku 
planu symbolem WS/Z 05. 

Dodatkowo działka znajduje się 
w strefie ochrony ekspozycji 

„E1”. 

 
200,00 

03.03.2015 r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 

sala narad, godz. 

9
30 

3. 1168 obrębu Nędza o 
pow. 0,7840 ha (k.m.4) 
GL1R/00031161/9 

Działka 
niezabudowana, 
położona w Nędzy, 
opisana w ewidencji 
gruntów jako dr 240 
RIV 7600. 
 

Teren rolniczy, otwarty, zieleni 
oznaczony na rysunku planu 

symbolem R/1 03. 

 
170,00 

03.03.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 

sala narad, godz. 

10
30 

4. 1487 obrębu Nędza o 
pow. 0,0693 ha (k.m.9) 
GL1R/00010128/3 

Działka 
niezabudowana, 
położona w Nędzy, 
opisana w ewidencji 
gruntów jako RIVa 
693. 
 

Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku planu symbolem R 02. 

 
30,00 

03.03.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 

sala narad, godz. 

11
00 

5. 1489 obrębu Nędza o 
pow. 0,1113 ha (k.m.9) 
GL1R/00010128/3 

Działka 
niezabudowana, 
położona w Nędzy, 
opisana w ewidencji 
gruntów jako RIVa 
1113. 
 

Teren rolniczy oznaczony na 
rysunku planu symbolem R 02. 

 
40,00 

03.03.2015  r., 

Urząd Gminy w 

Nędzy ul. Jana III 

Sobieskiego 5, 

sala narad, godz. 

1130
 

 


