
                      
                                                          Załącznik Nr 3 do Zarządzenia  

                                                             Wójta Gminy Dzierzkowice  
                                               Nr 12/0050/2022 

                                                           z dnia 5 kwietnia 2022 roku 

 
  W Y K A Z 

 
 Wójt Gminy Dzierzkowice na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r, poz.559) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) 
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia 
w drodze bezprzetargowej. 

1.  Oznaczenie nieruchomości , opis 
nieruchomości, przeznaczenie 
nieruchomości 

 Nieruchomość o nr. ew.133 położona                        
w miejscowości Wyżnianka gmina Dzierzkowice 
dla której Sąd Rejonowy w Kraśniku prowadzi 
Księgę Wieczystą Nr LU1K/00038110/0  
Gmina posiada plan zagospodarowania 
przestrzennego. Zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Dzierzkowice przeznaczenie nieruchomości pod 
oczyszczanie i przesyłanie ścieków NO. 

2. Termin użyczenia nieruchomości  Użyczenie 4 m2 z działki nr.ew. 133 położonej                
w miejscowości Wyżnianka  
na okres 3 lat na rzecz Polskiego Czerwonego 
Krzyża  

3. Czynsz roczny za grunt   Nie dotyczy 

4. Wysokość stawek procentowych opłat              
z tytułu użytkowania wieczystego 

Nie dotyczy  

5. Cena miesięcznego czynszu    Nie dotyczy 

6. Terminy wnoszenia opłat, zasady 
aktualizacji opłat 

Nie dotyczy  

7. Informacja o przeznaczeniu do 
użyczenia 

Użyczenie na rzecz Polskiego Czerwonego 
Krzyża w celu ustawienia pojemników 
metalowych na używaną odzież, tekstylia                        
i obuwie, zbierane w ramach prowadzonej 
działalności statutowej. 

8. Termin do złożenia wniosku przez 
osoby, którym przysługuje 
pierwszeństwo w nabyciu 
nieruchomości na podstawie art.34 
ust.1 pkt 1 i pkt 2 

 Nie dotyczy  

Wykaz opublikowano na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w prasie lokalnej, oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty w danej miejscowości oraz na stronie internetowej Gminy Dzierzkowice  na okres 21 dni tj. 
od dnia 06.04.2022 r.  do  dnia 27.04.2022 r. 
W  tym okresie można składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące wynajmowanego lokalu. 
Szczegółowe  informacje  można uzyskać w Urzędu Gminy Dzierzkowice - pokój nr  7  
tel. /081/ 8221006 lub /081/ 8221303, strona internetowa www.dzierzkowice.pl 
                                                                                                            

http://www.dzierzkowice.pl/

