
              
                          
 
                          Załącznik nr 1 do zarządzenia  nr W/44/2018 Wójta Gminy Kłodawa  
                        z dnia 26 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wykazu  
                        nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy. 

 
 

OGŁOSZENIE 
 
Zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm. ) Wójt Gminy w Kłodawie podaje wykaz 

nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 
 
 

 
 

Nr działki Położenie 
działki 

Pow. ha Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości  
i sposób jej zagospodarowania 

Forma 
udostępnienia 

Termin 
zagospodarowania 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy                
i najmu 

Termin wnoszenia opłat Zasady aktualizacji opłat 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Część 

600/36 Kłodawa 17,00 

Działka o powierzchni całkowitej 24,6076 ha 
sklasyfikowana jako grunty rolne, łąki, rowy i 
teren zakrzaczony. Położona jest w Kłodawie 
przy  trasie Kłodawa - Gorzów Wlkp. ( ulica 
Gorzowska). Działka jest niezabudowana 

wykorzystywana rolniczo. 
W sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa.  

Cel rolniczy 
 

Umowa dzierżawy 
na 10 lat 

Jest 
zagospodarowana 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą 
Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 

29.08.2007 roku  
 

31 październik Zmiana uchwały 

2 
Część  
595/4 Kłodawa 20,8214 

Działka o powierzchni całkowitej 20,9592 ha 
sklasyfikowana jako grunty rolne, łąki, drogi i 

rowy. Położona jest w Kłodawie przy  ulicy 
Rzecznej. Działka jest niezabudowana 

wykorzystywana rolniczo. 
W dalszym sąsiedztwie zabudowa mieszkaniowa. 

Cel rolniczy Umowa dzierżawy 
na 10 lat 

Jest 
zagospodarowana 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą 
Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 

29.08.2007 roku 
31 październik Zmiana uchwały 

3 597/3 Kłodawa 10,0255 

Działka o powierzchni całkowitej 10,0255 ha 
sklasyfikowana jako grunty rolne, łąki i rowy. 
Położona jest w Kłodawie przy  ulicy Rzecznej. 
Działka jest niezabudowana wykorzystywana 

rolniczo. 
W sąsiedztwie zabudowa zagrodowa związana z 

chowem koni. 

Cel rolniczy Umowa dzierżawy 
na 10 lat 

Jest 
zagospodarowana 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą 
Rady Gminy Nr XIV/68/07 z dnia 

29.08.2007 roku 
31 październik Zmiana uchwały 

 
 
Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ……………………… roku.   
 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy 
                                                                                                                                                            /-/ Anna Mołodciak 


