
       Publiczne Przedszkole  

               w Brożcu 

47-341 Żużela, ul. Miodowa 28 

tel/fax 774660620 NIP 1990101840 

ZARZĄDZENIE NR 1/2022 

Dyrektora Publicznego Przedszkola w Brożcu 

z dnia 22.02.2022 r. 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych  do wydzierżawienia 

Na  decyzji Wójta Gminy Walce nr PP-G.6844.6.2012 z dnia 20.01.2012 r. w sprawie ustanowienia trwałego 

zarządu  oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 roku 

poz. 1899 ze zm.)  

§ 1. Przeznaczam do wydzierżawienia  na czas oznaczony do 3 lat nieruchomości wykazane w załączniku  

stanowiącym integralną część niniejszego zarządzenia, gdzie strony zamierzają zawrzeć pierwszą umowę, których 

przedmiotem są te same nieruchomości . 
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1. Nieruchomości stanowią grunt orny. 

2. Nieruchomości do zagospodarowania na użytek rolny. 

3. Roczny czynsz gruntów stanowiących własność Gminy Walce wynajmowanych i wydzierżawianych na cele 

rolnicze wynosi: 

1) 450,00 zł za hektar gruntów ornych, 

2) 300,00 zł za hektar łąk i pastwisk, obliczony proporcjonalnie do wynajmowanej, wydzierżawianej powierzchni 

gruntów stanowiących sumę powierzchni wszystkich działek w danej umowie dzierżawy i płatny za każdy rok 

kalendarzowy z dołu do 31 marca. 

4. Cena nie podlega waloryzacji. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 niniejszego zarządzenia podlega podaniu do publicznej wiadomości  

na okres 21 dni poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Walcach,  

Publicznego Przedszkola w Brożcu, ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej   

oraz podmiotowym BiP. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres od 01.03.2022 r. do 22.03.2022 r. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

DYREKTOR 

           Publicznego Przedszkola w Brożcu 

               Sylwia Michler  

               22.02.2022r. 

  

 


