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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Nr 31/2022 

z dnia 4 marca 2022 r. 

INFORMACJA WÓJTA GMINY WOJCIESZKÓW  
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), Wójt Gminy 

Wojcieszków podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WOJCIESZKÓW PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości  

i sposób jej zagospodarowania 

Okres 

umowy 

 

Wysokość 

czynszu bez 

doliczonego 

podatku VAT 

KW Nr 

działki 

Obręb 

1 LU1U/00026791/8 1179/5 Wojcieszków 

0014 

Nieruchomość położona                             

w Wojcieszkowie, zabudowana 

budynkiem administracyjnym 

Urzędu Gminy. Dzierżawa 

części dachu na w/w 

nieruchomości, w celu 

funkcjonowania 

zainstalowanego masztu 

antenowego dla Internetu 

bezprzewodowego. 

Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wojcieszków  

– Uchwała nr XXX/145/2001 

Rady Gminy Wojcieszków z dnia 

20 lipca 2001 r. działka jest 

położona na  

terenach usług publicznych UP. 

do 3 lat
 

 

 

300,00 zł netto 

miesięcznie 

2.  LU1U/00026791/8 1281 Wojcieszków 

0014 

Nieruchomość położona                

w Wojcieszkowie, zabudowana 

budynkiem oświatowym Szkoły 

Podstawowej                                

w Wojcieszkowie, w celu 

funkcjonowania 

zainstalowanego masztu 

antenowego dla Internetu 

bezprzewodowego.  

Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wojcieszków  

– Uchwała nr XXX/145/2001 

Rady Gminy Wojcieszków z dnia 

20 lipca 2001 r. działka jest 

położona na terenie zabytkowego 

parku wpisanego do rejestru 

zabytków województwa pod Nr 

rej. A/395 oznaczonego 

symbolem W-ZP1. 

do 3 lat 300,00 zł netto 

miesięcznie 

3. LU1U/00065199/3 60 Świderki 

0013 

Nieruchomość położona                

w Świderkach, zabudowana 

budynkiem biurowym (Remiza 

OSP w Świderkach) w celu 

Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wojcieszków  

do 3 lat 300,00 zł netto 

miesięcznie 
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funkcjonowania 

zainstalowanego masztu 

antenowego dla Internetu 

bezprzewodowego. 

– Uchwała nr XXX/145/2001 

Rady Gminy Wojcieszków z dnia 

20 lipca 2001 r. działka jest 

położona na terenie usług 

komercyjnych oznaczonego 

symbolem UC. 

4. LU1U/00027192/6 236 Burzec 

0001 

Nieruchomość położona              

w Wojcieszkowie, zabudowana 

budynkiem oświatowym Szkoły 

Podstawowej w Burcu,                 

w celu funkcjonowania 

zainstalowanego masztu 

antenowego dla Internetu 

bezprzewodowego. 

Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Wojcieszków- 

Uchwała Nr IV/8/98 Rady Gminy 

w Wojcieszkowie z dnia 30 

grudnia 1998 r. działka jest 

położona na terenie 

mieszkaniowo-usługowym 

oznaczonego symbolem B-01 

M/U. 

do 3 lat 300,00 zł netto 

miesięcznie 

5. LU1U/00068490/4 539 Burzec 

0001 

Nieruchomość położona              

w Burcu, zabudowana 

budynkiem biurowym (Remiza 

OSP w Burcu) w celu 

funkcjonowania 

zainstalowanego masztu 

antenowego dla Internetu 

bezprzewodowego. 

Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Wojcieszków- 

Uchwała Nr IV/8/98 Rady Gminy 

w Wojcieszkowie z dnia 30 

grudnia 1998 r. działka jest 

położona na terenie usług 

publicznych oznaczonego 

symbolem B-15 UP. 

do 3 lat 300,00 zł netto 

miesięcznie 

6. LU1U/00011752/5 98 Helenów 

0004 

Nieruchomość położona                  

w Helenowie, zabudowana 

budynkiem kultury (Świetlica 

Wiejska w Helenowie) w celu 

funkcjonowania 

zainstalowanego masztu 

antenowego dla Internetu 

bezprzewodowego. 

Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

części gminy Wojcieszków- 

Uchwała Nr XVII/96/2000 Rady 

Gminy w Wojcieszkowie z dnia 

17 marca 2000 r. działka jest 

położona na terenie usług 

publicznych oznaczonego 

symbolem E-05 UP. 

do 3 lat 300,00 zł netto 

miesięcznie 

7. LU1U/00030632/7 12 Wólka 

Domaszewska 

Nieruchomość położona                  

w Wólce Domaszewskiej, 

Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu 

do 3 lat 300,00 zł netto 

miesięcznie 
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0018 zabudowana budynkiem 

oświatowym Szkoły 

Podstawowej w Wólce 

Domaszewskiej, w celu 

funkcjonowania 

zainstalowanego masztu 

antenowego dla Internetu 

bezprzewodowego. 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wojcieszków  

– Uchwała nr XXX/145/2001 

Rady Gminy Wojcieszków z dnia 

20 lipca 2001 r. działka jest 

położona na terenie usług 

publicznych oznaczonego 

symbolem UP. 

8. LU1U/00032491/0 581 Oszczepalin 

Drugi 

0009 

Nieruchomość położona              

w Oszczepalinie Drugim, 

zabudowana budynkiem 

oświatowym Szkoły 

Podstawowej w Oszczepalinie 

Drugim, w celu funkcjonowania 

zainstalowanego masztu 

antenowego dla Internetu 

bezprzewodowego. 

Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wojcieszków  

– Uchwała nr XXX/145/2001 

Rady Gminy Wojcieszków z dnia 

20 lipca 2001 r. działka jest 

położona na terenie usług 

publicznych oznaczonego 

symbolem UP. 

do 3 lat 300,00 zł netto 

miesięcznie 

9. LU1U/00024147/5 96/10 Wola 

Bystrzycka 

0017 

Nieruchomość położona                

w Oszczepalinie Drugim, 

zabudowana budynkiem 

oświatowym Szkoły 

Podstawowej w Oszczepalinie 

Drugim, w celu funkcjonowania 

zainstalowanego masztu 

antenowego dla Internetu 

bezprzewodowego. 

Zgodnie z ustaleniami 

miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wojcieszków  

– Uchwała nr XXX/145/2001 

Rady Gminy Wojcieszków z dnia 

20 lipca 2001 r. działka jest 

położona na terenie usług 

publicznych oznaczonego 

symbolem UP. 

do 3 lat 300,00 zł netto 

miesięcznie 

Termin wnoszenia opłat: w terminie 14 dni od prawidłowo doręczonej dzierżawcy faktury. 

Zasady aktualizacji opłat: stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za 

ubiegły rok kalendarzowy, ogłoszony przez Prezesa GUS o ten wskaźnik, przy czym po waloryzacji czynsz nie może ulec zmniejszeniu. Waloryzacja nie 

wymaga zmiany umowy. 

Powyższy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08.03.2022 r. do dnia 30.03.2022 r., do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Gminy 

Wojcieszków oraz na stronie internetowej www.wojcieszkow.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Wójt Gminy Wojcieszków 

/-/Agnieszka Cieślak 


