
Wawrzeńczyce, dnia 1 października 2010 r.   
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI 
przeznaczonej do oddania w najem 

 
 Wójt Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                      
(Dz. U. 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem  
i dzierżawę: 
 

 
Nr działki 

 

Księga 
Wieczysta Miejscowość 

Powierzchnia 
wykazana do 

dzierżawy 

Rodzaj użytków i ich klasy / 
przeznaczenie 

stawka 
czynszu 

 

 
Termin wnoszenia 

opłat czynszu 
 

Okres 
trwania 
umowy  

196/3, 782/7, 
782/8, 783/1 

22092, 1741 Wawrzeńczyce 2,7190 ha Bz-W-RIVa-RIIIb-ŁIII – grunty 
wykorzystywane na cele statutowe  

Użyczenie na rzecz KS 
Wawrzynianka 

do 
negocjacji 

834/4 16753   Wawrzeńczyce 1,00 m2 Miejsce na dachu pod antenę Internetu 
bezprzewodowego 

Użyczenie na rzecz PCT do 
negocjacji 

711/6, 705/5 15701 Wawrzeńczyce 0,3200 ha Zabudowana bud. Ośrodka Zdrowia  Użyczenie na rzecz SP ZOZ w 
Proszowicach 

do 
negocjacji 

869/3 843 Igołomia 104,70 m2 Lokale pod funkcjonowanie apteki 10,00 zł za m2 Miesięcznie 
zgodnie z umową 

do 
negocjacji 

158/4 24577 Tropiszów 0,2804 ha ŁIII  30 sierpnia do 
negocjacji 

159/1 24577 Tropiszów 0,3293 ha W (0,0350 ha) – PsV (0,2943 ha)  30 sierpnia do 
negocjacji 

291  Pobiednik 
Wielki 

1,2800 ha ŁIV (0,1530 ha) – ŁVI (1,0740 ha) – 
W (0,0530 ha) 

 30 sierpnia do 
negocjacji 

665  Złotniki 0,4020 ha ŁIII (0,0640 ha) – RIIIa (0,0800 ha) – 
RV (0,2580 ha) 

 30 sierpnia do 
negocjacji 

177/3 843 Igołomia 0,5290 ha ŁII (0,2430 ha) – ŁIV (0,0240 ha) – RI 
(0,1570 ha) – RII (0,1050 ha) 

 30 sierpnia do 
negocjacji 

711 14638 Stręgoborzyce 1,0527 ha RIIIa (0,3010 ha) – RIIIb (0,7517 ha)  30 sierpnia do 
negocjacji 

        



807 948 Stręgoborzyce 0,2183 ha RIIIa (0,0734 ha) – RIIIb (0,0307 ha) 
– RIVa (0,1142 ha) 

30 sierpnia do 
negocjacji 

 
806 

948 Stręgoborzyce 0,2838 ha RIIIa (0,0997 ha) – RIIIb (0,0399 ha) 
– RIVa (0,1442 ha) 

 30 sierpnia do 
negocjacji 

        
 
Podane stawki czynszu ustala się w oparciu o stosowne uchwały Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce.  
Powyższe stawki czynszów obowiązują do dnia wejścia w życie nowych minimalnych stawek czynszów ustalonych przez Radę Gminy     
Igołomia – Wawrzeńczyce. O zmianach stawek czynszu najmu przyszły najemca zostanie powiadomiony pisemnie. 
 
Wykaz niniejszy  podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poczynając od dnia 1 października  2010 r. do 21   października 2010 r. 
przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce a także przez zamieszczenie na stornie internetowej 
Urzędu Gminy Igołomia - Wawrzeńczyce. Ponad to informację o wykazie podaje się w kwartalniku IGWA. 
 


