
 

 

Milejczyce, dnia 02 października 2018 r. 

 

 

Wójt Gminy Milejczyce 

 

podaje do publicznej wiadomości  

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat. 

 

 

I.  Nieruchomość położona w miejscowości Mikulicze obręb Mikulicze o nr geod. 387/1                              

o pow. 1,3800  ha (ŁIV -0,7000 ha, ŁV 0,0100 ha, RV -  0,1400 ha, RVI – 0,2700 ha, 

RVIz – 0,2200 ha, W – 0,0400 ha). 

 Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego 

 Dla przedmiotowej nieruchomości  - brak założonej Księgi Wieczystej. 

 Czynsz wynosi 188,00 zł brutto rocznie. 

 Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny. 

II. Nieruchomość położona w miejscowości Milejczyce obręb Milejczyce o nr geod. 777/1                              

o pow. 0,6700  ha (RV – 0,6700 ha). 

 Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego 

 Dla przedmiotowej nieruchomości  - brak założonej Księgi Wieczystej. 

 Czynsz wynosi 101,84 zł brutto rocznie. 

 Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny. 

III. Nieruchomość położona w miejscowości Rogacze obręb Rogacze o nr geod. 525/2                              

o pow. 0,1700  ha (RV – 0,0300 ha, RVI – 0,1400 ha). 

 Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego 

 Dla przedmiotowej nieruchomości  - brak założonej Księgi Wieczystej. 

 Czynsz wynosi 21,36 zł brutto rocznie. 

 Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny. 

IV.  Nieruchomość położona w miejscowości Borowiki obręb Borowiki o nr geod. 177/1                              

o pow. 0,1200  ha (PsV – 0,0500 ha, RV – 0,0700 ha ). 

 Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego 

 Dla przedmiotowej nieruchomości  - brak założonej Księgi Wieczystej. 

 Czynsz wynosi 18,24 zł brutto rocznie. 

 Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia jako użytek rolny. 

 

Czynsz dzierżawny jest płatny w czterech ratach: I rata do 15.03; II rata – 15.05; III rata – 15.09;             

IV rata – 15.11. 

 

 

Uwaga: 

 1. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Milejczyce, 

ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie 

w prasie lokalnej i na stronie internetowej bip.ug.milejczyce.wrotapodlasia.pl. 

  

        2. Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. , poz. 121 ze zm.) w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia 

wykazu, winny złożyć wniosek, o nabycie podanej w wykazie nieruchomości. 

 3. W przypadku gdy o zawarcie umowy dzierżawy będzie ubiegał się więcej niż jeden 

Wnioskodawca, osobę dzierżawcy ustali się w drodze przetargu. 

 

 

WÓJT 

 

Jerzy Iwanowiec 


