
ZARZ4DZENIE Nr ORG.0050.68.2019 

W6jta Gminy Baboszewo 

z dnia 12 sierpnia 2019 roku 

w sprawie sporz,!dzenia i podania do publicznej wiadomosci wykazu 
nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem 

Dzialaj,!c na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) art. 35 ust. 1 i 2 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 201 8 r. , 
poz. 121 ze zm.) 

Zarzqdzam co nast~puj e: 

§1 

Sporzqdza si~ wykaz nieruchomosci stanowiqcy wlasnosc Gminy Baboszewo, 
przeznaczony do oddania w najem, ktory stanowi zalqczniki do Zarzqdzenia 
nr 1 

§2 

1. Wykaz, 0 ktorym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen 
w Urz~dzie Gminy Baboszewo przez okres 21 dni oraz opublikowanie 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§3 

Wykonanie Zarzqdzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Planowa nia 
Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomosciami i Odpadami Komunalnymi. 
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa. 

§4 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 



Lp. Oznaczenie Adres 
nieruchomosci wg 
ksi~gi wieczystej 

l. 290/2,291/1,291/2, Baboszewo 
29212, 29312, 29412, 
295/2, 29612, 297/2, 

29813 
KWnr 

PLlLlOO04281212 

2. 30011, 30113, 30213, Baboszewo 
30311, 29911 

KWnr 
PLlLlOO04278319 

-
3. 30S/4, 30S19 Baboszewo 

KWnr 
PL ILlOO042812/2 

I 

Za1'lcznik nr 1 do Zarz'ldzenia nr ORG.0050.68.2019 
W6jta Gminy Baboszewo 
z dnia 12 sierpnia 2019r. 

Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzier:iaw~ 

Opis Powierzchnia Przeznaczenie Informacje 0 Termin Wysokosc Okres trwania Terminy 
nieruchomosci nieruchomosci nieruchomosci przeznaczeniu zagospodarow oplat z tytulu umowy wnoszenia 

i spos6b jego nieruchomosci ania dzieriawy oplat i zasady 
zagospodarow nieruchomosci ich 

ania aktualizacji 

Grunt raIny 3,03 ha Cele ralne Ozieriawa Od momentu 700 zl I rok Czynsz. 
(l~ki, paslwiska) podpisania rocznie z 1 ha dzieriawny platny 

(szczeg6lowy umowy w 4 ratach: 

opis I -do 
1S.XI2019r nieruchomosci - II - do 

zalqcznik or 1 IS.III.2020r 
do wykazu III - do 

nieruchomosci) IS.v1.2020r. 
IV-do 

1 S.lX.2020r. 

Grunt raIny 0,8690 ha Cele rolne Dzieriawa Od momentu 700 zl 1 rok Czynsz 

(l~ki, pastwiska) podpisania rocznie z 1 ha dzieriawny platny 

(szczeg6lowy umowy w 4 ratach: 

opis I-do 
IS.XI20I9r 

nieruchomosci - II - do 
zalqcznik nr 1 I5.III.2020r 

do wykazu III - do 
nieruchomosci) 15. VI.2020r. 

IV-do 
15.IX.2020r. 

Grunt rolny 2,5432 ha Cele rolne 

I 
Dzieriawa Od momentu 700 zl I rok Czynsz 

(lqki, pastwiska) podpisania rocznie z 1 ha dzieriawny platny 

(szczegolowy umowy w 4 r31ach: 

opis I 
1- do 

nieruchomosci -
IS.X 12019r 

zalCl.czn ik nr 1 I 
II-do 

I lS.1I1.2020r 
do wykazu 

I I I I III - do 
nieruchomosci) lS.VI.2020r. 

I IV - do 
IS.1X.2020r. 

I 



4. 31114 Baboszewo Grunt rainy 2,9286 ha Cele rolne Dzieri awa Od momemu 700 zl I rok Czynsl 

I 
Kw nr 

I 
(lqki, pastwiska) podpisania roczn ie z 1 ha I dzieriawny pliltny , 

PLILOO042812/2 (szczegolowy umowy w 4 ratach : 

opis 
J -do 

I nieruchomosci - I IS.X12019r 
I [I - do 
I za lqczn ik nr 1 IS. I1I.2020r 

do wykazu H] - do 
nieruchomosci) 15. VI.2020r. 

IV -do 
IS.IX.2020r. 

S. 314 Baboszewo Grunt rolny 4,06 ha Cele rolne Dzieriawa Od momentu 700 zl 1 rok Czynsz 

Kw nr (lqki, pastwiska) podpisania rocznie z 1 ha dzieriawny platny 

PLiLlOO042812/2 (szczeg6lowy umowy w 4 ratach: 

op is 
I - do 

nieruchomosci -
IS.X12019r 

zalqcznik nr 1 
11- do 

IS.[11.2020r 
do wykazu III - do 

nieruchomosci) 15. V1.2020r. 
IV -do 

IS.IX .2020r. 

w;J 
mgr mi. Bogdan Janusz Pil!truszewski 



Zalqcznik Nr 1 do Wykazu nieruchomosci 
przeznaczonych do oddania w dzierzaw!;, 

Opis nieruchomosci gruntowej wymienionej w poz. 1 wykazu nieruchomosci: 

1. Nieruchomosc polozona w Baboszewie, oznaczona w ewidencji gruntow, jako dzialki nr 290/2, 
29111,29112,292/2,293/2,294/2,295/2,296/2,297/2,298/3 0 h!cznej powierzchni 3,03 ha, 
zapisane w ksi~dze wieczystej nr PL1L100042812/2. 
2. Nieruchomosc stanowi grunt rolny klasy PsIV - pastwiska. 
3. Wysokosc oplat z tytulu dzierzawy: 700 zl za 1 ha rocznie platne w 4 ratach w terminach: 
I rata do 15.X1.2019r., II rata do 15.II1.2020r., III rata do 15. VI.2020r, IV rata do 15.lX.2020r. 
Oprocz czynszu dzierzawnego Dzierzawca ponosi oplat~ z tytulu podatku rolnego. 
4. Termin zagospodarowania nieruchomosci: od momentu podpisania umowy. 
5. Okres dzierzawy : 1 rok. 
6. Szczegolowe warunki dzierzawy okreslone s,! w umowie dzierzawy. 
Informacje dodatkowe: 

Dzierzawca zobowi,!zuje si~ udost~pnic Gminie na organizowanie Festynu Powitania Lata w 
Baboszewie oraz inne imprezy okolicznosciowe dzialki 0 nr ewid. 290/2, 29112 oraz skosic traw~, 
na co najmniej 3 dni przed terminem imprez. 

Opis nieruchomosci gruntowej wymienionej w poz. 2 wykazu nieruchomosci : 

1. Nieruchomosc polozona w Baboszewie, oznaczona w ewidencji gruntow, jako dzialki nr 30011, 
30113, 302/3, 303/1, 299/1 0 l'!cznej powierzchni 0,8690 ha, zapisane w ksi~dze wieczystej nr 
PLlLl00042783/9. 
2. Nieruchomosc stanowi grunt rolny klasy LlV -l,!ki. 
3. Wysokosc op}at z tytu}u dzierzawy: 700 z} za 1 ha rocznie platne w 4 ratach w terminach: 
I rata do 15.X1.2019r., II rata do 15.II1.2020r., III rata do 15.V1.2020r, IV rata do 15.1X.2020r. 
Oprocz czynszu dzierzawnego Dzierzawca ponosi oplat~ z tytu}u podatku rolnego. 
4. Termin zagospodarowania nieruchomosci: od momentu podpisania umowy. 
5. Okres dzierzawy : 1 rok. 
6. Szczegolowe warunki dzierzawy okreslone s,! w umowie dzierzawy. 

Opis nieruchomosci gruntowej wymienionej w poz. 3 wykazu nieruchomosci: 

1. Nieruchomosc po}ozona w Baboszewie, oznaczona w ewidencji gruntow, jako dzialki nr 305/4, 
305/9 0 l,!cznej powierzchni 2,5432 ha, zapisane w ksi~dze wieczystej nr PL1Ll00042812/2. 
2. Nieruchomosc stanowi grunt rolny kJasy LlV -l,!ki, Ps IV- pastwisko, R IVb - grunt orny 
3. Wysokosc oplat z tytulu dziedawy: 700 zl za 1 ha rocznie platne w 4 ratach w terminach: 
I rata do 15.X1.2019r., II rata do 15.1I1.2020r., III rata do 15.VI.2020r, IV rata do 15.IX.2020r. 
Oprocz czynszu dzierzawnego Dzier±awca ponosi oplat~ z tytulu podatku rolnego. 
4. Termin zagospodarowania nieruchomosci: od momentu podpisania umowy. 
5. Okres dzierzawy : 1 rok. 
6. Szczegolowe warunki dzierzawy okreslone s,! w umowie dzierzawy. 

Opis nieruchomosci gruntowej wymienionej w poz. 4 wykazu nieruchomosci: 

1. Nieruchomosc polozona w Baboszewie, oznaczona w ewidencji gruntow, jako dzialka 0 nr ewid. 
31114 0 powierzchni 2,9286 ha, zapisane w ksi~dze wieczystej nr PLlLl00042812/2. 
2. Nieruchomosc stanowi grunt rolny klasy LlV -l,!ki, R V - grunt omy 
3. Wysokosc op}at z tytu}u dzierzawy: 700 zl za 1 ha rocznie platne w 4 ratach w terminach: 
I rata do 15.XI.2019r., II rata do 15.III.2020r., III rata do 15.V1.2020r, IV rata do 15.IX.2020r. 
Oprocz czynszu dzierzawnego Dzier±awca ponosi oplat~ z tytulu podatku rolnego. 



4. Termin zagospodarowania nieruchomosci : od momentu podpisania umowy. 
5. Okres dzierzawy : 1 rok . 
6. Szczeg610we warunki dzierzawy okreslone Sq w umowie dzierzawy. 

Opis nieruchomosci gruntowej wymienionej w poz. 5 wykazu nieruchomosci: 

1. Nieruchomosc polozona w Baboszewie, oznaczona w ewidencji grunt6w, jako dzialka 0 nr ewid. 
314 0 powierzchni 4,06 ha, zapisane w ksi~dze wieczystej nr PLILl00042812/2. 
2. Nieruchomosc stano wi grunt rolny klasy RIVb, RV, RVI - grunt orny, PsV- pastwisko 
3. Wysokosc oplat z tytulu dzierzawy: 700 zl za 1 ha rocznie platne w 4 ratach w term inach: 
I rata do 15.XI.2019r., [[ rata do 15.[[1.2020r., [[[ rata do 15.V1.2020r, IV rata do 15.IX.2020r. 
Opr6cz czynszu dzierzawnego Dzierzawca ponosi oplat~ z tytulu podatku rolnego. 
4. Termin zagospodarowania nieruchomosci: od momentu podpisania umowy. 
5. Okres dzierzawy : 1 rok. 
6. Szczeg610we warunki dzierzawy okreslone Sq w umowie dzierzawy. 

T 

mgr ini, Bog an Janusz Pietruszewsh 


