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36- i i I :..,:rtr,szowa Bumistrza Kolbuszowej z dnia 24 stycznia 2023 roku

ul. Ci.o:1c6w Pokoju 2'l
Wyk z deruchomolci wlasnosci Gmitry Kolbusznwa

przeznaczoDych do odrlania w dzier:iawg

Lp. Oznaczenie
nieruchomoSci

Powierzchnia
Nr

K\\/ Polo2enie Przeznaczenie
Opis

nieruchomoSci

WysokoSd czYnszu

dzierZawnego rv zl

Oznaczenie
okresu oddania

w dzier2awg
nieruchomoSci

Termin
platnoSci
czynszu

Warunki zmiany
wysokoSci czvnszu

Uwagi

rok m-c

t

dzialka nr
s29/53 389 m'?

o
or
6
d
C
o

a

Kolbuszowa
Dolna

Drobne uprawy
ogrodowe

CzgSi nieruchcmodci
gruntowej polozonej
Kolbuszowej Dolnej

RV
dz. ogrodowa

nr9

0.60 zUm2 do 3 lat

do 3 1 rnarca

kzdego roku;
o wskaznik inflacji
w nastgpn.vm roku do

roku poprzedniego;
prawo zmiany wysokoSci

czynszu w trakcie
trwania umowy

Na rzecz
dotychczasolrego
dzierZavtcy

2.

dzialka nr
529/53 480 m2

o
5r6
NCCC
v
a
F

Kolbuszowa
Dolna

Drobne uprawl,
ogrodowe

CzgSi nieruchomoSci
gruntowej polozonej
Kolbuszowej Dolnej

RV
dz. ogrodowa

nr 11

0.60 zl/m2 do 3lat

do 3l marca

kazdego roku;
o wskaznik inflacji
w nastgpnym roku do
roku poprzedniego;
prawo zmiany wysoko5ci
czynszu w trakcie
trwania umovr,,r-'

Na rzecz
dotychczasowego
dzierzawcy

J.

dzialka nr
529/53 /bJ m'

o
oro'
N
O
C

a
L

Kolbuszowa
Dolna

Drobne uprawy
ogrociowe

Czqdi nieruchomoSci
gruntowej polo2onej
Kolbuszowej Dolnej

RV
dz. ogrodou,a

nr 61

A.50 zilm2
do 3lat

do3 I marca

kazriego roku:
o wskaznik inflacji
w nastgpnym roku do

roku poprzedniego;
prawo zmiany $ysokcSci
czynszu w trakcie
tnvania umory

Na rzecz
dotychczasowego
dzierzawcy

4

dzialka nr
529/tt IUU m'

o.ro
N
O
C
O
v
a
F

Kolbuszowa
Dolna

Drobne uprar.vy

ogrodowe

CzqSi nieruchomoSci
gruntowej poloZonej

Kolbuszowe-j Dolnej
RV

dz. ogrodorva
m67

0.60 zllm2 do 3lat

do 3l marca

kazdego roku;
o wskaznik inflacji
w nastgpnym roku do

roku poprzedniego;
prar.vo zmiany tvysokoSci

czynszu w trakcie
trwania umolvy

Na rzecz
dotychczasorvego
dzierZar.vcy



5.

dzialka nr
s29/53 479 m2

5
5
F

N
C
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Kolbuszowa
Dolna

Drobne uprawy
ogrodowe

CzeSi nieruchomoSci
gruntowej poiozonej
Kolbuszou'ej Dolnej

RV
dz. ogrodowa

nr3

0.60 zllm2 do 3iat

do 3 i marca

kazdego roku:
o rvskaznik inflacji
w nastgpnym roku do
roku poprzedniego;
prawo zmiany *ysokoSci
czynszu w trakcie
trwania umouy

6

dzialka nr
529/53 rOU m-

5
or5
N
C

;
F

Kolbuszowa
Dolna

Drobne uprawl,
ogrodowe

CzgSi nieruchorno5ci
gruntowej polozonej
Koibuszowej Doinej

RV
dz. ogrodorva

nr 56

0.60 zllm2 do 3lat

do 3l marca

kazdego roku;
o rvskaznik inflacji
rv nastgpnym roku do

roku poprzedniego;
prawo zmianl, wysokosci
czynszu w trakcie
tnvania umowy

Na rz-ecz

dotychczasowego
dzierzawcy

7

dzialka nr
529/53

500 nr2
r
N
C
O
O

-

Kolbuszowa
Dolna

Drobne uprawy
ogrodovt'e

CzgSi nieruchomoSci
gruntorvej polozonej
Kolbuszowej Dolnej

RV
dz. ogrodowa

nr 69

0.60 zllm2 do 3lat

do 31 marca

kaZdego roku;
o wskaZnik inflacji
lv nastepnym roku do

roku poprzedniego;
prawo zmiany wysokodci
czynszu w trakcie
trwania umowy

8

dzialka nr
1348/31

Stanowisko
nr 50
- str. I

€
C
I
N
O
O
C
O
u
aa
F

Koibuszowa
ul. Zielona

Handel /zgodny
zzapisami
regulaminu
targowiska

miejskiego przy
ul. Zielonej

rv Kolbuszolvei

Kolbuszowa
Bi

Stanowisko
nr 50 - str. I

i-r
+>
N:

N<
Nb

N

do 3lat

zaczas
obowiqzl'wania
umo\ly
oplata platna
zg6ry za
miesi4c/
kwartalnie

prarvo zmiany wysokoSci

czynszu rv trakcie
tru,ania umcury

9

dzielka
nr 33O0/19

22 m2
I
O
c{
O
O
O
>
F

Wideika
Poprawa warunk6w
zagospodarowania

nieruchomoSci
przylegle-i

Czg5i nieruchomoSci
gruntowej poloZonej

w Widelce
Ps IV

2.10 zllm2 2 lata

do 31 marca

kazdego roku.
o wska:Znik inflac-ji

w nastgpnyrn roku do

roku poprzedniego;
prawo zmianl, wysokosci
czynszu w trakcie
tru,ania umowy

10.

dzialka
nr 99/24

48 m2

O
5
@
N
C
C
C
:Z
a-

Kolbuszorva
Gon:a

Poprawa warunk6lr,
zagospodarorvania

nieruchomoSci
prz-vleglej

CzqS6 nieruchomo5ci
gruntowej polozone.i

w Kolbuszouej G6rnej
PsV

2.10 zllm2 3 lata

do 3l marca

kazdego roku:
o wskaznik inflacji
w nastQpnym roku do

roku poprzedniego;
prawo zmiany uysoko5ci
czynszu w trakcie
tr*'ania umcwy

Na rzecz
dotychczasotvego
dzierzawcy



t1

dz,ialka
nr 2i73/2

/m- 5

O
O
a

F

Kolbuszorva
Poprawa u,arunkor.r'
zagospodarowania

nieruchomoSci
przf ieglej /zielei

niska- trawnik,
drobne upraul,
ogrodowe itp.

NieruchomoSci
giuntowa poiozona

w Kolbuszowej
dr

2.30 zl/m2 2 lata
do 3l marca

kazdego roku;

o u,skaznik inflacji
w nastgpnym roku do
roku poprzedniegc:
prarvo zmiany u,ysokoSci
czynszu w trakcie
tru,ania umor+_r

Na rzecz
dotychczasowego
dzierZawcy

i2

rizialka nr 549 0.32 ha

o
a-
N
N
c

'r.

=-

Suierczow Produkcja rolna Czg56 nieruchomoSci
giuntowej poloZonej

lv Swierczorvie
RiVb, PsV. tr-

166.40 zl
za 0.32ha

do 3lat
do 3l marca

kazdego roku:

o wskaznik inflacji
w nastgpnym roku do

roku poprzedniego;
prawo zmiany lrysokoSci
czynszu rv trakcie
tru,ania umowy

Na rzecz
dotvchczasora,ego
dzierzawcy

posiadacz, nieruchornosci. w tlm podatku od nieruchomosci oraz innych obciqzoa diq"mych z jego posiadaniem.

Dziszawca abo-i?uje sil ptacit Wydzier2awiaj4c.mu czyrsz dzierza$ny w ustaloxej sysokofti i teminie wynikqi4cym z mory dzi€rzaey

Infomacja o qlvi€sz{iu w)tuu mieszczona zostalie w prui.lokalnej i m stronie int€m€tow€j Urzid!.

Sporz4dzila: P. Koczct

Kolbuszo*,a, dnia 24 siycznia 2A23 r.


