
 

Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 

z 2021 roku  poz. 1899 z późn. zm.)  - Wójt Gminy Grybów podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości stanowiących   zasób komunalny Gminy Grybów przeznaczonych do wydzierżawienia 

lp Oznaczenie 

nieruchomości 
Powierzchnia Położenie Przeznaczenie w 

planie 

zagospodarowani

a przestrzennego 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Przeznaczenie Tytuł własności Uwagi 

1 Działka 

ewidencyjna nr 

591 

0,12ha w tym 

RV -0,12ha 
Siołkowa L34MN, UTL tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 

rekreacyjno- 

turystyczno- 

letniskowe 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny z góry za 

cały rok – 

płatny do 31 

marca danego 

roku 

Działka 

przeznaczona 

do 

wydzierżawieni

a na okres 3 lat 

NS1G/00043119/

2 
brak 

2 Działka 

ewidencyjna 154 
0,21 ha w tym 

RIIIb- 0,20ha, 

RIVa – 0,01ha 

Siołkowa L27MN,UTL tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 

rekreacyjno- 

turystyczno- 

letniskowe 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny z góry za 

cały rok – 

płatny do 31 

marca danego 

roku 

Działka 

przeznaczona 

do 

wydzierżawieni

a na okres 3 lat 

NS1G/00043119/

2 
brak 

3 Działka 

ewidencyjna 156 
0,30 ha w tym 

RIIIb – 0,30ha 
Siołkowa MN, UTL tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 

rekreacyjno- 

turystyczno- 

letniskowe 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny z góry za 

cały rok – 

płatny do 31 

marca danego 

roku 

Działka 

przeznaczona 

do 

wydzierżawieni

a na okres 3 lat 

NS1G/00043119/

2 
brak 

4 Działka 

ewidencyjna 554 
0,14ha w tym 

RIVa – 0,06 

ha,  
ŁIV – 0,08 ha 

Siołkowa MN, UTL- W 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej oraz 

rekreacyjno- 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny z góry za 

cały rok – 

płatny do 31 

Działka 

przeznaczona 

do 

wydzierżawieni

a na okres 3 lat 

NS1G/00043119/

2 
brak 



turystyczno- 

letniskowe 
marca danego 

roku 
5 Działka 

ewidencyjna nr 

613/21 

19,20 ha w 

tym  
RIIIb – 14,37 

ha 
RIVa – 1,54 

ha 
PsIV – 0,50 ha 
PsV- 0,30 ha 
Lz  - 2,42 ha 

Biała Niżna A26PU, A20P, A21P, 

A36ZI, A42Zl, 

A155RD – ZZ1, 

A201ZL- ZZ1, 

A158LZ-ZZ1 – 

tereny przemysłowe, 

tereny zielenie 

izolacyjnej, tereny 

rolne na obszarach 

zagrożonych 

podtopieniem 

Czynsz 

dzierżawy 

płatny z góry za 

cały rok – 

płatny do 31 

marca danego 

roku 

Działka 

przeznaczona 

do 

wydzierżawieni

a na okres 3 lat 

NS1G/00051719/

7 
brak 

6 Działka 

ewidencyjna nr 

1034/2 

0,0608ha w 

tym Bi – 

0,0608ha 

Stróże M27UN – tereny 

usług niepublicznych 
Czynsz 

dzierżawny 

płatny z góry za 

cały rok – 

płatny do 31 

marca danego 

roku 

Działka 

przeznaczona 

do 

wydzierżawieni

a na okres 3 lat 

NS1G/00046629/

1 
Działka 

zabudowana 

budynkiem 

typu 

„Melamina” 

stanowiący 

przedmiot 

odrębnej 

własności, 

działka 

stanowi 

przedmiot 

umowy 

dzierżawy 

do 30 

czerwca 

2022 roku  
7 Działka 

ewidencyjna nr 

84/1 

0,49 ha w tym 

RIIIb – 0,02ha 
RIVa – 0,33ha 
Lz – 0,14ha 

Chodorowa D4K – tereny 

oczyszczalni ścieków 
Czynsz 

dzierżawny 

płatny z góry za 

cały rok  - 

płatny do 31 

marca danego 

Działka 

przeznaczona 

do 

wydzierżawieni

a na okres 3 lat 

NS1G/00071875/

4 
brak 



roku 

kalendarzowego 
8 Działka 

ewidencyjna nr 

85 

0,27ha w tym  
RIIIb -0,05ha 
RIVa – 0,08ha 
LzIV – 0,14ha 

Chodorowa D4K – tereny 

oczyszczalni ścieków 
Czynsz 

dzierżawny 

płatny z góry za 

cały rok  - 

płatny do 31 

marca danego 

roku 

kalendarzowego 

Działka 

przeznaczona 

do 

wydzierżawieni

a na okres 3 lat 

NS1G/00071399/

3 
brak 

         

Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i wynajem  składników mienia komunalnego lub ich części  zostały l  

ustalone na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Grybów Nr 180/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku 

zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Grybów pod adresem : 

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2073075,zarzadzenie-nr-1802021-wojta-gminy-grybow-z-dnia-20-grudnia-

2021-r-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-s.html 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 12.04.2022 roku  do 2 maja   

2022 roku na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Grybów, na stronach internetowych Gminy Grybów w zakładce 

Urząd/Komunikaty  i ogłoszenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Grybów w zakładce 

Wójt/Zarządzenia. 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości objętych niniejszym wykazem udziela się w Referacie 

Infrastruktury i Rozwoju Urzędu Gminy Grybów pod numerem telefonu 18 44 84 221. 

 

      

              Wójt Gminy Grybów 

                

                  Jacek Migacz 



 


