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ZARZADZENIE  Nr 37/2017 

WÓJTA GMINY KURÓW 

dnia 4 września 2017 r. 

 

 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazów obejmujących nieruchomości                 

rolne mienia   komunalnego przeznaczone  do wydzierżawienia w drodze przetargów 

 

 

 

             Na podstawie art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późniejszymi zmianami),  

   -      z a r z ą d z a m,    co następuje:- 

 

 

§  1.  Sporządzić i podać do publicznej wiadomości  wykaz obejmujący nieruchomości   

mienia komunalnego  położone w Klementowicach przeznaczone do wydzierżawienia                       

na okres  3 lat w drodze przetargów zawarty w  załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§  2.   Sporządzić i podać do publicznej wiadomości  wykaz obejmujący nieruchomości   

mienia komunalnego  położone w Kurowie  i Klementowicach przeznaczone                                     

do wydzierżawienia na okres  10 lat w drodze przetargów zawarty w  załączniku Nr 2                          

do niniejszego zarządzenia.  

 

 

§   3.  Wykonanie zarządzenia powierzam inspektorowi  ds. gospodarki nieruchomościami.  

 

 

§   4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

   

 
        



                                                                                                                                                       Załącznik nr   1                                         
                                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 37/2017 
                                                                                                                                                      Wójta Gminy Kurów 

                                                                                                                                                      z dnia  4 września  2017 r.              
                              
 

Położenie Nr działki Powierzchnia  
przeznaczona 
do dzierżawy 

w ha 

Nr księgi 
wieczystej 

Opis gruntu 
i   jego 

przeznaczenie 

Cena wywoł. 
czynszu 

w zł 
Aktualizacja 

czynszu 

Termin  
opłaty 

czynszu 

             
 
 

KLEMENTOWICE 

 
 
 

Część działki  
nr 695 

 
 
 

0,2000 

 
 
 

LU1P/000 
54914/8 

Grunt rolny 
stanowiący 
część działki 

szkolnej, 
położony        

w sąsiedztwie  
starej szkoły 

 
 

250,00 + 
podatek rolny 

Od 2018 r. 
coroczny wzrost 

czynszu o 2 %   

Czynsz płatny 
z góry do 31 

marca 
każdego roku. 

Za 2017 r.      
w dniu 

podpisania 
umowy 

 

KLEMENTOWICE 644 0,9800 LU1P/000 
54914/8 

Grunt rolny 
będący w 

dotychczas. 
dzierżawie  

do dnia 
31.03.2018 r.  

rolnika z 
Klementowic 
położony przy 

drodze 
asfaltowej  nr 
ewid.648/1  

 

1 225,00 + 
podatek 

Od 2019 r. 
coroczny wzrost 

czynszu o 2 %   

Czynsz płatny 
z góry do 31 

marca 
każdego roku. 

Za okres od 
dnia 1.04 – 

31.12.2018 r. 
w dniu 

podpisania 
umowy 

 

KLEMENTOWICE Część działki 
Nr  705 

0,2400 LU1P/000 
54914/8 

Grunt rolny 
stanowiący 
część działki 

szkolnej, 
położony        

w sąsiedztwie  
starej szkoły 

 

300,00 + 
podatek 

Od 2019 r. 
coroczny wzrost 

czynszu o 2 %   
 

Czynsz płatny 
z góry do 31 

marca 
każdego roku.  

Umowa 
zawarta 
będzie w 

terminie 21 
dni od dnia 
zamknięcia 
przetargu . 

          
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                        



                                                                                                                                                        Załącznik nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                       do Zarządzenia Nr 37/2017 
                                                                                                                                                       Wójta Gminy Kurów 
                                                                                                                                                       z dnia 4wrzesnia 2017 r.           
    
 
 

Położenie Numer ewid. 
działki 

Powierzchnia
gruntu do 
dzierżawy 

 

Nr księgi 
wieczystej 

 

Opis 
nieruchomości              

i jej 
przeznaczenie 

Cena 
wywoławcza  

czynszu 
Aktualizacja 

czynszu 

Termin opłaty 
czynszu. 

  
Nr kwatery 

 
 
 
 
 
 
 

KURÓW 
ul. Fabryczna 
 

3566  
5,7000 

 
 

 

   
 
 
 
 
Nieruchomości  
rolne  stanowiące 
część   gruntów 
„Okręglice” 
po stronie lewej 
od drogi Kurów 
 -Klementowice 
 

 
 

7 125,00                
+  podatek 
Od 2019 r. 
coroczny 

wzrost 
czynszu o 2%. 

 

Czynsz płatny z 
góry do 31 

marca każdego 
roku. 

Umowa zawarta 
będzie w 

terminie 21 dni 
od dnia  

zamknięcia 
przetargu 

17,18,19 
 
 
 

 
 
 
 
 

LU1P/00 
11135/1 3566  

3,4100 

4 263,00          
+  podatek 
Od 2019 r. 
coroczny 

wzrost 
czynszu o 2%. 

Czynsz płatny z 
góry do 31 

marca każdego 
roku. 

Umowa zawarte 
będzie od 

1.01.2018 r.  

26 

 
KURÓW 

ul. Fabryczna 
 

496/1   
 

LU1P/00 
111135/1 

Nieruchomości  
rolne  stanowiące 
część   gruntów 
„Okręglice” 
po stronie prawej 
od drogi Kurów 
 -Klementowice 

4 388,00 
+ podatek 
Od 2019 r. 
coroczny 

wzrost 
czynszu o 2% 

 

Czynsz płatny z 
góry do 31 

marca każdego 
roku. 

  
3,5100 9 

  

 

      

KLEMENTOWICE 521 3,5100 Brak księgi 
wieczystej 

Działka rolna  
położona  na 
południe od 
gruntów 
„Okręglice”  
Do  31.03.2018 r. 
w dzierżawie roln. 
indyw. 

 

4 388,00 
+ podatek 
Od 2019 r. 
coroczny 
wzrost 

czynszu o 2% 
 

Czynsz płatny z 
góry do 31 

marca każdego 
roku.Za okres 
od dnia 1.04 – 

31.12.2018 r. w 
dniu podpisania 

umowy 

 
 

             Wykaz zamieszczony w zał. 1 i 2  podany się do publicznej wiadomości przez : 
wywieszenie na tablicach ogłoszeń  Urzędu Gminy Kurów ul. Lubelska 35, zamieszczenie  na 
stronie internetowej urzędu www.kurow.eu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
www.bip.kurow.eu na okres 21 dni od dnia 07.09  - 28.09.2017 r. 
 
            Informacja o wywieszeniu tego wykazu podana będzie do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie w prasie lokalnej -  Wspólnota Puławska.    

http://www.kurow.eu/
http://www.bip.kurow.eu/

