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DZIERŻAWA GRUNTÓW KOMUNALNYCH W DRODZE PRZETARGU 
NA RZECZ WNIOSKODAWCÓW 

 

Miejsce 
załatwienia 

sprawy: 

Referat Gospodarki Komunalnej I Gospodarki Gruntami 
Tomasz Gabor - inspektor ds. gospodarki terenami 
Pokój nr A – 102 - I piętro (wejście od ul. Piastowskiej ) tel. (34)3575100 wew. 35 
Godziny pracy: poniedziałek- piątek 730-1530,  

Wymagane 
dokumenty: 

1. Wniosek o wydzierżawienie gruntu wraz ze wskazaniem celu na jaki nieruchomość ma być 
wydzierżawiona,  
2. załącznik – fragment mapy ewidencyjnej z zaznaczoną działką gruntu, wypis z rejestru gruntów. 
Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie 
internetowej Urzędu oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej i Gospodarki Gruntami ( I-sze piętro, 
wejście od ulicy Piastowskiej, pokój nr A - 102). 

Opłaty: 

Nie pobiera się żadnych opłat od wniosku i załącznika. 
Czynsz dzierżawny płatny jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku dzierżawy. 
Stawka czynszowa za dzierżawę gruntu wyliczona zostaje przez biegłego rzeczoznawcę jako podstawa do 
przeprowadzenia przetargu. 
Należności czynszowe płatne są we wskazanym wyżej terminie bez uprzedniego wezwania do zapłaty. 

Termin 

załatwienia 
sprawy: 

Całość sprawy związanej z wydzierżawieniem nieruchomości trwa około 90 dni. 
W przypadku konieczności uregulowania stanu prawnego nieruchomości brak jest możliwości do 
określenia konkretnego terminu. 

Tryb 
odwoławczy: 

 
Nie przysługuje. 
 

Podstawa 
prawna: 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 z pózn, zm.), 
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2015 roku Dz. U.  poz. 1774  
z późn. zm.), 
Uchwała Rady Miejskiej w Dobrodzieniu z dnia 28 kwietnia 2008 roku Nr XVI/114/2008 (w sprawie 
ustalenia zasad dotyczących nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych na okres dłuższy niż 
trzy lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2008 r. Nr 46 poz. 1589 i 1590). 

Informacje 
dodatkowe: 

Podanie o wydzierżawienie gruntu składa się w sekretariacie . 
Ustalenie numeru działki do wydzierżawienia jest możliwe przy pomocy map znajdujących się w tutejszym 
Urzędzie lub w ostateczności w Starostwie Powiatowym w Oleśnie Wydział Geodezji. 

Formularze 
wniosków  
i druki do 
pobrania: 

Pokój nr A- 102 , I piętro od strony ulicy Piastowskiej. 

 
Opracowała: Adelajda Lempa - inspektor ds. gospodarki terenami, dnia: 20.07.2005r. 
Aktualizacja: Tomasz Gabor - inspektor ds. gospodarki gruntami, dnia: 17.12.2015r. 
Sprawdził: Waldemar Krafczyk – Sekretarz Gminy, dnia: 17.12.2015r. 
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