
Uchwała Nr XXXIII/287/2013 
Rady gminy w Jasienica Rosielnej 

z dnia 29 listopada  2013 r. 
 
 

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działek 
 
 

Rada Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala co następuje: 

 
Działając na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art.13 ust 1, art. 37 ust 1 ustawy   z dnia 21 
sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004r, Nr 261, poz.2603 z późn. 
zm./ oraz § 4  zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawienia i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, stanowiących załącznik do 
uchwały  Nr XIX/137/2004 Rady Gminy  w Jasienicy Rosielnej z dnia 26 listopada 2004r  
w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących  
w skład zasobu nieruchomości Gminy Jasienica Rosielna oraz ich wydzierżawienia 
 i wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata uchwala się co następuje: 
 

§ 1 
 
Wyrazić zgodę na wydzierżawienie działek będących na zasobie gruntów mienia 
komunalnego Gminy Jasienica Rosielna wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszej 
uchwały. 
 

§ 2 
 
Wydzierżawienie działek wymienionych w § 1 dokonać w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego. 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/287/2013 
Rady Gminy w Jasienica Rosielnej 

z dnia 29 listopada 2013 r. 
 
 

Wykaz działek 
z zasobu mienia komunalnego Gminy Jasienica Rosielna 

przeznaczonych do wydzierżawienia  
na okres dłuższy niż 3 lata 

 

Wieś – Blizne  
 

 
Lp 

Gmina 
 
Jednostka 
rejestrowa 

Wieś 
 
Obręb 
 

Nr 
działki 

Rodzaj i klasy 
użytkowania 
powierzchnia 

Księga 
wieczy- 
sta 
 

Opis nieruchomości  
Sposób 
zagospodarowania 

Wysokość 
opłat z tytułu 

dzierżawy 
w q pszenicy 

Terminy wnoszenia 
opłat 

Informacja 
o  
przeznacze 
- niu 

1 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   3342 pow. 0,02 ha 
ŁIV-0,02 ha 

KW 43441 działka rolna 
użytek zielony 

0,02q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

2 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   3343 pow. 0,02 ha 
ŁIV-0,02 ha 

KW 43441 działka rolna 
użytek zielony 

0,02q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

3 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   3348 pow. 0,02 ha 
ŁIV-0,02 ha 

KW 43441 działka rolna 
użytek zielony 

0,02q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  

do oddania 
w 
dzierżawę 



wystawionego 
zawiadomienia 

4 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   3349 pow. 0,02 ha 
ŁIV-0,02 ha 

KW 43441 działka rolna 
użytek zielony 

0,02q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

5 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   3375 pow. 0,01 ha 
ŁIV-0,01 ha 

KW 43441 działka rolna 
użytek zielony 

0,01q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

6 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   3376 pow. 0,01 ha 
ŁIV-0,01 ha 

KW 43441 działka rolna 
użytek zielony 

0,01q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

7 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   2310 pow. 0,12 ha 
RIVa-0,12 ha 

KW 33397 działka rolna 
użytek zielony 

0,20q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

8 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   2314 pow. 0,10 ha 
RIVa-0,05 ha 
RIVb-0,04 ha 
PsV-0,01 ha 

KW 33397 działka rolna 
użytek zielony 

0,14q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

9 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9850/4 pow. 0,03 ha 
RIVa-0,03 ha 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,05q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 

do oddania 
w 
dzierżawę 



zawiadomienia 
10 Jasienica 

Rosielna  
Blizne   9859/2 pow. 0,07 ha 

RIVa-0,07 ha 
KW 35814 działka rolna 

użytek zielony 
0,12q czynsz płatny po I i II 

półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

11 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9584/4 pow. 0,06 ha 
RIVa-0,06 ha 

brak działka rolna 
użytek zielony 

0,10q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

12 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9591/1 pow. 0,09 ha 
RIVa-0,05 ha 
RIVb-0,04 ha 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,14q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

13 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9562/5 pow. 0,04 ha 
RIVb-0,04 ha 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,05q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

14 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9615 pow. 0,09 ha 
ŁIV-0,07 ha 
W-ŁIV-0,01 ha 
PsV-0,01 ha 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,07q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

15 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9613/4 pow. 0,04 ha 
RIVb-0,04 ha 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,05q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 



16 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9614/2 pow. 0,19 ha 
RIVa-0,15 ha 
RIVb-0,04 ha 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,31q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

16 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9620/2 pow. 0,04 ha 
ŁIV-0,04 ha 
 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,04q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

17 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9743/10 pow. 2,62 ha 
ŁIII-2,46 ha 
W-ŁIII-0,16 ha 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

4,45q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

18 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9828/4 pow. 0,12 ha 
RIVb-0,06 ha 
ŁIV-0,03 ha 
W-ŁIV-0,01 ha 
PsIV-0,02 ha 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,14q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

19 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9828/6 pow. 0,13 ha 
RIVb-0,13 ha 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,17q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

20 Jasienica 
Rosielna  

Blizne   9831/3 pow. 0,04 ha 
RIVb-0,04 ha 
 

KW 35814 działka rolna 
użytek zielony 

0,05q czynsz płatny po I i II 
półroczu na 
podstawie  
wystawionego 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

 



 
 
 

Wieś – Orzechówka 
  

 
Lp 

Gmina 
 
Jednostka 
rejestrowa 

Wieś 
 
Obręb 
 

Nr 
działki 

Rodzaj i klasy 
użytkowania 
powierzchnia 

Księga 
wieczy- 
sta 
 

Opis nieruchomości  
Sposób 
zagospodarowania 

Wysokość 
opłat z tytułu 

dzierżawy 
w q pszenicy 

Terminy wnoszenia 
opłat 

Informacja 
o  
przeznacze 
- niu 

1 Jasienica 
Rosielna  

Orzechówka  2442/2 pow. 0,27 ha 
RIVa-0,24 ha 
PsIV-0,03 ha 

KS1B/000030
00/5 

działka rolna 
użytek zielony 

0,44q czynsz płatny po I i II 
półroczu na odstawie  
wystawionej 
zawiadomienia 

do oddania 
w 
dzierżawę 

 
  
 
 
 
 
 
 
 


