
Nieruchomości stanowiące własność Gminy Podedwórze 

przeznaczone do dzierżawy na okres do 3 lat 
 

Przetarg odbędzie się w dniu  29 października 2018r. w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44 pokój nr 13 (świetlica). Wadium  

w pieniądzu PLN  na wymienione nieruchomości należy wpłacić najpóźniej do dnia 22 października 2018r.  na konto bankowe  Gminy 

Podedwórze Bank Spółdzielczy w Wisznicach O/ Podedwórze  Nr 10 8055 0006 0100 1935 2001 0001 

        

Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

440 Mosty LU1B/00090683/9 0,62 ŁV-0,59, W-0,03 tereny dolesień ZL 
1,86dt 

97,63 zł 
50,00zł 20,00 9:45 

 

       



 

Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

31 Grabówka LU1B/00088228/5 0,1577 
B_RIVb-0,0729, 

RIVb-0,0848 

mieszkalnictwo rolnicze i 

zagrodowe MR 

0,63 dt 

15,42 zł 
10,00 zł 10,00 9:15 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 



Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

41/2 Grabówka LU1B/00088228/5 0,2040 
PsIV-0,0852, RIVa-

0,1188 

mieszkalnictwo rolnicze i 

zagrodowe MR 

0,62dt 

32,54 zł 
20,00 zł 10,00 9:30 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

58/2 Grabówka LU1B/00118035/5 0,0913 
B-RIVa-0,0275, 

PsIV-0,0638 

urządzenia obsługi 

komunikacyjnej usługi 

komunikacyjne KS UC 

0,40 dt 

20,99 zł 
10,00 zł 5,00 9:45 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 



Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

104/4 Grabówka LU1B/00088228/5 0,0800 RV-0,0800 tereny dolesień ZL 
0,24 dt 

12,59 zł 
10,00 zł 5,00 10:00 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

42/2 Grabówka LU1B/00118035/5 0,0441 B-RIVa-0,0441 
mieszkalnictwo rolnicze i 

zagrodowe MR 

0,20 dt 

10,49 zł 
10,00 zł 5,00 10:15 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 



Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

45/2 Bojary LU1B/00088228/5 0,1980 RIVa- 0,1980 tereny upraw polowych RP 
0,99 dt 

51,96 zł 
30,00 zł 20,00 10:30 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 



Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

12/4 Bojary LU1B/00108827/1 0,2899 RIVb – 0,2899 
mieszkalnictwo rolnicze i 

zagrodowe MR 

1,16 dt 

60,88 zł 
40,00 zł 20,00 10:45 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 



Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

31/2 Bojary LU1B/00088228/5 0,0174 PsIV- 0,0174 
mieszkalnictwo rolnicze i 

zagrodowe MR 

0,06dt 

3,14 zł 
10,00 zł 5,00 11:00 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

w ha 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób ich  zagospodarowania w 

planie przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki rocznej 

czynszu 

dzierżawnego 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w zł 

przeliczeniu 

na cenę żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

283 Podedwórze LU1B/00061961/0 0,06 PsV-0,05, W-0,01 mieszkalnictwo rolnicze MR 
0,20 dt 

10,49 zł 
10,00 zł 5,00 11:15 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr działki 

Położenie 

nieruchomoś

ci 

Oznaczenie 

nieruchomości 

wg księgi 

wieczystej 

 

Powierzchni

a 

nieruchomoś

ci w ha 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób ich  

zagospodarowania w planie 

przestrzennego 

zagospodarowania Gminy 

Podedwórze 

Wysokość 

podstawowej 

stawki 

rocznej 

czynszu 

dzierżawneg

o 

w dt i zł 

Wysokość 

wadium w 

zł 

przeliczeni

u na cenę 

żyta 

 

Jedno 

postąpienie 

(zł.) 

 

Godzina 

przetargu 

 

312 Rusiły 
LU1B/00054928/

5 
0,50 

B-RIVb-0,08, N-

0,42 
usługi komercyjne UC 

0,32 dt 

16,79 zł 
10,00 zł 10,00 11:30 

 

 

        


