
 
 
 
GN.6845.1.1.2016 

WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA 
działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz.1774. z późn. zm.) 

podaje do publicznej wiadomości 
WYKAZ 

nieruchomości wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na okres do 3 lat.  
 

Położenie Numer 
działki 

Powierzchnia 
działki 
(w ha) 

Rodzaj użytków 
 i klas 
( w ha) 

Oznaczenie 
księgi wieczystej 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości w 
planie miejscowym 

zagospodarowania przestrzennego  

Wysokość czynszu 
dzierżawnego 

STARY 
KURZESZYN 

295 0,1519 PsV- 0,0660 
ŁVI-  0,0523 
N -    0,0336 

LD1R/00027331/2 nieruchomość 
rolna 

R.RL.W- rolnictwo, leśnictwo  
i wody powierzchniowe 

Wysokość czynszu 
zostanie ustalona 
po negocjacjach z 
wszystkimi 
zainteresowanymi, 
którzy wystąpią o 
wydzierżawienie 
działki. Umowa 
zostanie zawarta z 
osobą, która 
zaproponuje 
najwyższa stawkę 
czynszu. 

STARY 
KURZESZYN 

308 0,1596 PsV- 0,1596 LD1R/00027331/2 nieruchomość 
rolna 

R.RL.W- rolnictwo, leśnictwo  
i wody powierzchniowe 

STARY 
KURZESZYN 

338/2 0,2526 RVI -  0,2316 
PsVI- 0,0210 

LD1R/00027331/2 nieruchomość 
rolna 

R.RL- rolnictwo i leśnictwo 
MRJ- zabudowa zagrodowa z 
mieszkaniowo- usługową 

STARY 
KURZESZYN 

484 0,7117 RV   -  0,4168 
RVI   - 0,2949 

LD1R/00027331/2 nieruchomość 
rolna 

R.RL.- rolnictwo i leśnictwo  
 

STARY 
KURZESZYN 

209/1 0,3204 RIVb -  0,0996 
RV    -  0,2208 
 

LD1R/00027331/2 nieruchomość 
rolna 

R.RL – rolnictwo i leśnictwo  
 

STARY 
KURZESZYN 

507/1 0,7240 RIVb -  0,0980 
RV    -  0,3153 
RVI   -  0,3107 
 

LD1R/00027331/2 nieruchomość 
rolna 

R.RL- rolnictwo i leśnictwo 
 

DZIURDZIOŁY 193/1 0,6013 PsV   -  0,5185 
PsVI   - 0,0828 

LD1R/00019369/8 nieruchomość 
rolna 

R,RL,W-  rolnictwo, leśnictwo i 
wody powierzchniowe 
 

DZIURDZIOŁY 210/1 0,3342 PsV-  0,3342 LD1R/00019369/8 nieruchomość 
rolna 

R,RL,W-  rolnictwo, leśnictwo i 
wody powierzchniowe 
 

DZIURDZIOŁY 213/1 0,4018 LsV     -  0,0232 
ŁV    - 0,0318 
PsV  - 0,3468 

LD1R/00019369/8 nieruchomość 
rolna 

R,RL,W-  rolnictwo, leśnictwo i 
wody powierzchniowe 
 

 
 Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj., od 18 sierpnia 2016 roku do 9 września 2016 roku. 
 Zainteresowanych prosimy o składanie wniosków wraz z podaniem oferowanej kwoty czynszu  dzierżawnego w zamkniętych kopertach z napisem 

„Propozycja dzierżawy działki nr…” w sekretariacie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, najpóźniej w dniu 14 września 
2016 roku do godz. 1000 .  

 Wysokość czynszu zostanie ustalona po negocjacjach z wszystkimi zainteresowanymi, którzy wystąpią o wydzierżawienie działki. Umowa zostanie 
zawarta z osobą, która zaproponuje najwyższa stawkę czynszu. 

 Czynsz dzierżawny płatny będzie rocznie z góry w terminie do dnia 31 października każdego roku dzierżawy i waloryzowany w każdym roku 
kalendarzowym począwszy od l marca o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa GUS. 

 
 

 
Rawa Mazowiecka, 11 sierpnia 2016 roku 

 
 
 


