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IiR. 6845.1.2021 

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO DZIERŻAWY 

Lp. 
Obręb 

ewidencyjny 
Nr 

działki 
Powierzchnia 

w ha 

Opis nieruchomości wg 
ewidencji gruntów Oznaczenie wg 

księgi wieczystej 

Przeznaczenie nieruchomości  
w mpzp/ sposób 

zagospodarowania/obciążenia 

Cena 
wywoławcza 

czynszu  

Wysokość 
wadium 

w zł. 
Klasa 

użytku 
powierzchnia 
użytku w ha 

1 Kidów cz. 77 0,2910 N 0,2910 CZ1Z/00041595/8 

R-teren upraw polowych/ 
działka stanowi zbiornik 
wodny na cele rekreacyjne nie 
związane z działalnością 
usługową/ brak 

0,02 zł/m2 
netto 

rocznie 
30,00 

  

Dobraków cz. 676 2,3504 

RV 1,4760 

CZ1Z/00072605/8 

R - tereny upraw polowych, 
ZLd - tereny planowanych 
dolesień, RMN - tereny 
zabudowy zagrodowej/ na cele 
rolne/ umowa dzierżawy 
zawarta do dnia 15.01.2021r. / 
brak 

3,82 dt 
żyta/rocznie 

110,00 
2 RVI 0,8744 

3 

Pilica 
cz. 

1106/2 
0,0500 RV 0,0500 CZ1Z/00040805/7 

MLk- tereny zabudowy 
letniskowej/ z przeznaczeniem 
na ogródek działkowy/ umowa 
dzierżawy zawarta do dn. 
17.01.2021/brak 

0,50 zł/m2 
rocznie 

100,00 



4 

Pilica 
cz. 

1107/2 
0,0500 RV 0,0500 CZ1Z/00040805/7 

MLk- tereny zabudowy 
letniskowej/ z przeznaczeniem 
na ogródek działkowy/ umowa 
dzierżawy zawarta do dn. 
17.01.2021/brak 

0,50 zł/m2 
rocznie 

100,00 

Wyżej wymienione działki wydzierżawia się na okres do 3 lat. 

W przypadku gruntów przeznaczonych pod działalność rolniczą wysokość rocznego czynszu dzierżawnego stanowi ilość dt (kwintali) żyta 

obliczona z wykazanej do dzierżawy powierzchni działki i jej klasy gruntu. Czynsz roczny zmienny zależny od ceny dt (kwintala) żyta w danym 

roku podatkowym. Czynsz płatny w dwóch ratach pierwsza do 15 maja druga do 15 listopada roku dzierżawy z wyjątkiem czynszu w wysokości 

do 200 zł, który jest płatny w jednej racie do 15 maja.  W pozostałych przypadkach czynsz płatny do 15 maja każdego roku z góry. Stawki  

czynszu ulegają zmianie w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pilica w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za 

dzierżawę bądź najem mienia stanowiącego własność Gminy Pilica. 

Wydzierżawionych w drodze przetargu działek nie wskazuje się ich granic 

Protokół z przetargu stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy. 

Od dzierżawy nieruchomości rolnych przysługuje zwolnienie z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 poz. 106). 

 


