
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 61/19 

Wójta Gminy Laszki 

z dnia 14 sierpnia 2019 r. 

 

Wykaz 

nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Czerniawka stanowiących 

własność Gminy Laszki (mienie wiejskie wsi Czerniawka) przeznaczonych do dzierżawy 

na okres do dnia 31 sierpnia 2020 r. w formie ustnego przetargu ograniczonego dla 

mieszkańców sołectwa Czerniawka z przeznaczeniem na cele rolne jako pastwiska. 

 

Lp. Obręb, Gmina Działka 
Powierzchnia 

(w ha) 

Użytki i klasy 

według ewidencji 

gruntów (w ha) 

KW Opis nieruchomości 

Cena 

wywoławcza 

rocznego 

czynszu za  

1 ha 

1. Czerniawka, 

gm. Laszki 
cz. dz. 

84/1 

18.00 ŁV-2.10 ha 

ŁVI-0.19 ha 

PsV-1.12 ha 

PsVI-14.00 ha 

Lzr-PsVI-0.59 ha 

27863/6 Nieruchomość gruntowa 

położona w wschodniej 

części obrębu ewidencyjnego 

Czerniawka, użytkowana 

rolniczo jako pastwiska 

trwałe. Obszar przeznaczony 

do dzierżawy posiada kształt 

wieloboku, i składa się z 

dwóch kwater. Dojazd do 

działki drogą gminną o 

nawierzchni utwardzonej. 

Działka stanowi mienie 

wiejskie wsi Czerniawka. 

700,00 zł. 

 

Za roczny czynsz dzierżawny przyjmuje się rok kalendarzowy. 

 

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako część działki nr 

84/1 o pow. 18.00 ha obciążona jest umową dzierżawy z dnia 30 października 2018 r.  nr 

RGR-II.6845.6.36.2018, trwającą do dnia 31 sierpnia 2019 r. 

 

Zasady aktualizacji czynszu: Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana 

corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 

poprzednim roku kalendarzowym ogłoszonym w komunikacie Prezesa GUS. 

 

Czynsz płatny jest do 15 grudnia każdego roku. 

 

Plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Laszki stracił ważność z dniem 1.01.2003 r. 

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Laszki uchwalonego Uchwałą nr XII/137/12 Rady Gminy Laszki z 

dnia 22 czerwca 2012 r. części działek nr 84/1 położona jest: w terenach rolniczych z 

możliwością lokalizacji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych oznaczona 

symbolem R/EW, w terenach lasów i zalesień oznaczona symbolem ZL i w terenach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczona symbolem MN. 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Laszki oraz w 

miejscu dostępnym publicznie w miejscowości Czerniawka przez okres 21 dni tj. od  

16 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r., ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu 

podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

Laszki, dnia 14 sierpnia 2019 r. 

Wójt Gminy Laszki 

 Stanisław Gonciarz 


