
Załącznik do Zarządzenia Nr 196/16 
 Burmistrza Kolbuszowej z dnia 03 marzec 2016 roku 

 

Wykaz nieruchomości własności Gminy Kolbuszowa 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Lp. 

 

Nr  

Nieru 

cho- 

mości 

Powier

z 

chnia 

Nr 

KW 
Położenie 

Przeznacze 

nie  

 

 

Opis  

nieruchomo

ści 

Wysokość 

czynszu 

dzierżawnego 

w zł  

w przeliczeniu  

1 ha/ 1 m2 

Oznaczeni

e okresu 

oddania  

w 

dzierżawę 

nierucho

mości 

 

 

Termin 

płatności 

czynszu 

Warunki 

zmiany 

wysokości 

czynszu 

Uwagi 

rok m-c 

1.  
działka  

nr 48/104 
1.20 ha 21825 

Kolbuszowa 

 

Produkcja 

rolna 

 

 

Kolbuszowa 

PsIV 

122.00 zł 

/ha 
 5 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

2.  
działka  

nr 30/2 
1.0 ha 21825 

Kolbuszowa 

 

Produkcja 

rolna 

 

Kolbuszowa 

RIVb 

122.00 zł 

/ha 
 

do 

20.08.2019 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 



3.  
działka  

nr 555/1 
0.68 ha 17153 

Świerczów 

 

Produkcja 

rolna 

 

 

Świerczów 

RVI 

122.00 zł 

/ha  
 do 10 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

4.  
działka  

nr 2/6 
3.36 ha 21825 

Kolbuszowa 

 

Produkcja 

rolna 

 

 

Kolbuszowa 

RV 

122.00 zł 

/ha 
 do 10 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

5.  
działka  

nr 48/50 
3.5 ha 21825 

Kolbuszowa 

 

Produkcja 

rolna 

 

 

Kolbuszowa 

PsIV 

122.00 zł 

/ha 
 do 10 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

6.  
działka  

nr 1827/62 
0.06 ha 21060 

Widełka 

 

Poprawa 

warunków 

zagospodarow

ania /zieleń 

niska, trawnik/ 

 

 

Widełka 

PsIV – 0.03 

ha 

Lz – 0.03 ha 

0.60 

zł/m2 
 do 10 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 



7.  
działka nr 

1827/63 
0.05 ha 21060 

Widełka 

 

Poprawa 

warunków 

zagospodarow

ania /zieleń 

niska, trawnik/ 

 

 

Widełka 

PsIV – 0.03 

ha 

Lz – 0.02 ha 

 

0.60 zł 

/m2 
 do 10 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

8.  
działka nr 

296/16 
45 m2 

Rep.A 

72/98 

Kolbuszowa 

 

Poprawa 

warunków 

zagospodarow

ania /zieleń 

niska, trawnik, 

drobne 

uprawy 

ogrodowe itp./ 

 

 

Kolbuszowa 

dr 

0.70 zł 

/m2 
 5 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

9.  
działka nr 

2209/7 
115 m2 15195 

Kolbuszowa 

 

Poprawa 

warunków 

zagospodarow

ania /zieleń 

niska, trawnik, 

drobne 

uprawy 

ogrodowe itp./ 

 

 

Kolbuszowa 

PsIV 

0.70 zł 

/m2 
 do 10 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

10.  
działka nr 

590/19 
50 m2 2360 

Kolbuszowa 

 

Poprawa 

warunków 

zagospodarow

ania /zieleń 

niska, trawnik, 

drobne 

uprawy 

ogrodowe itp./ 

 

 

Kolbuszowa 

B 

0.70 zł 

/m2 
 do 10 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 



11.  
działka nr 

2036 

1700 

m2 
2360 

Kolbuszowa 

 

Poprawa 

warunków 

zagospodarow

ania /zieleń 

niska, trawnik, 

drobne 

uprawy 

ogrodowe itp./ 

 

 

Kolbuszowa 

PsIV 

PsVI 

RIVa 

0.60 zł 

/m2 
 do 10 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

12.  
działka nr 

2352/1 

1020 

m2 
4033 

Kolbuszowa 

 

Pod garaże 

typu blaszak – 

303 m2 

Pod dojazdy 

do garaży -717 

m2 

 

Kolbuszowa 

Bi 

1304.78 

zł brutto 

/całość/ 

 

 do 10 lat 

 

do 31 marca 

każdego roku; 

za rok 2016 w 

terminie 14-u 

dni od dnia 

wystawienia f-

ry 

 

o wskaźnik 

inflacji w 

następnym roku 

do roku 

poprzedniego; 

prawo zmiany 

wysokości 

czynszu w 

trakcie trwania 

umowy 

 

 

 Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzierżawy, a obciążających zgodnie  

z obowiązującymi przepisami właściciela lub posiadacza nieruchomości, w tym podatku od nieruchomości oraz innych obciążeń związanych z jego posiadaniem.  

 Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny w ustalonej wysokości i terminie wynikającym z umowy dzierżawy 

Informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona zostanie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu. 

Sporządziła :  L. Wyka             Burmistrz Kolbuszowej 

Kolbuszowa, dnia 03 marzec 2016r.                       Jan Zuba 


