
ZARZĄDZENIE NR 17.2011 

WÓJTA GMINY PAKOSŁAW 

z dnia 21.04.2011 r. 

 

 

 

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych               

w obrębie Pakosław i Sowy 

 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 35  

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 

Nr 102, poz. 651, ze zm.), zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się do dzierżawy w formie ofertowej, wyznaczonych części działek o nr ew. 

868/2, 869/1 obręb Pakosław oraz działki o nr ew. 618 obręb Sowy, położonych na terenie 

zbiornika wodnego w Pakosławiu, opisane szczegółowo w wykazie nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega wywieszeniu na tablicy 

ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pakosław oraz podlega opublikowaniu na stronie internetowej 

Urzędu Gminy (www.bip.pakoslaw.pl) przez okres 21 dni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 



Załącznik nr l do Zarządzenia Nr 17.2011 Wójta Gminy Pakosław z dnia 21.04.2011 r. 

 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 
 

 Wójt Gminy Pakosław podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do dzierżawy 

na okres 4 miesięcy (01.06.2011r. – 30.09.2011r.) 6 wydzielonych części działek  

o powierzchni 30 m
2 

każda, z przeznaczeniem
 
na prowadzenie

 
działalności gospodarczej 

opisanej w dalszej części wykazu oraz działkę o nr ew. 618 położoną w obrębie Sowy o 

powierzchni 25639 m
2
 z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu koło zbiornika „Pakosław”. 

 

I. Przedmiotem dzierżawy jest część działki o nr ew.: 

1) 868/2 położonej w obrębie Pakosław o powierzchni 30,00 m
2
 z przeznaczeniem  

na prowadzenie działalności – wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego, 

2) 868/2 położonej w obrębie Pakosław o powierzchni 30,00 m
2
 z przeznaczeniem  

na prowadzenie działalności – wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego, 

3) 869/1 położonej w obrębie Pakosław o powierzchni 30,00 m
2
 z przeznaczeniem  

na prowadzenie działalności – wypożyczanie sprzętu sportowego i rekreacyjnego, 

4) 869/1 położonej w obrębie Pakosław o powierzchni 30,00 m
2
 z przeznaczeniem  

na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz sprzedaż artykułów spożywczych, 

5) 869/1 położonej w obrębie Pakosław o powierzchni 30,00 m
2
 z przeznaczeniem  

na prowadzenie działalności gastronomicznej oraz sprzedaż artykułów spożywczych, 

6) 869/1 położonej w obrębie Pakosław o powierzchni 30,00 m
2
 z przeznaczeniem  

na prowadzenie działalności – sprzedaż detaliczna gier i zabawek, 

oraz: 

1) działka o nr ew. 618 położona w obrębie Sowy o powierzchni 25.639 m
2
  

z przeznaczeniem na urządzenie i prowadzenie parkingu koło zbiornika „Pakosław”. 

 

II. Minimalna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy dla każdej z części działek o nr ew. 868/2 

i 869/1 położonych w obrębie Pakosław wynosi 300,00 zł + 23% VAT, tj. łącznie 369,00 

zł brutto (słownie: trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 00/100) miesięcznie.  

Natomiast minimalna wysokość opłaty z tytułu dzierżawy dla działki o nr ew. 618 

położonej w obrębie Sowy wynosi 5.127,80 zł + 23% VAT, tj. łącznie 6.307,94 zł brutto 

(słownie: sześć tysięcy trzysta siedem złotych 94/100) miesięcznie. 

 

III. Zapłata czynszu następować będzie miesięcznie na podstawie faktur VAT wystawianych 

przez wydzierżawiającego w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury. 

 

 

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń  

Urzędu Gminy Pakosław przez okres 21 dni. 


