
 

 

Ogłoszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Polnej 

Na podstawie art. 35  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 roku  

poz. 1899 z późn. zm.)  oraz Decyzji Wójta Gminy Grybów znak: IR.6844.8.2020.PŻ z dnia 08.02.2022 roku o 

ustanowieniu trwałego  - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polnej   podaje do publicznej wiadomości wykaz 

nieruchomości będącej  w trwałym Zarządzie Szkoły Podstawowej w Polnej  przeznaczonej  do wydzierżawienia 

lp Oznaczenie 
nieruchomości 

Powierzchnia Położenie Sposób 
zagospodarowania 

nieruchomości 

Termin 
wnoszenia 

opłat 

Przeznaczenie Tytuł własności Uwagi 

1 Działka 
ewidencyjna  nr 

403/2 
Objęta KW Nr 
NS1G/45126/8 

teren o pow. 
0,0010ha 
stanowiący 
część działki nr 
403/2 

Polna teren zabudowany 
urządzeniami 
telekomunikacyjnymi 

Czynsz 
dzierżawny 
płatny z góry za 
cały rok – płatny 
do 31 marca 

danego roku 

Działka 
przeznaczona do 
wydzierżawienia 
na cele związane 
z infrastrukturą 

telekominikacyj-
ną na okres 3 lat 

Własność:  Gmina 
Grybów w trwałym 
zarządzie Szkoły 
Podstawowej w 
Polnej 

teren 
związany 
umową 

dzierżawy do 
dnia 30 

września 
2022 roku 

         

 
 

Minimalne stawki czynszu za dzierżawę i wynajem  składników mienia komunalnego lub ich części  zostały l  ustalone 

na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Grybów Nr 180/2021 z dnia 20 grudnia 2021 roku zamieszczonego w BIP Urzędu 

Gminy Grybów pod adresem : https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2073075,zarzadzenie-nr-1802021-wojta-gminy-

grybow-z-dnia-20-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-s.html oraz Zarządzenia Wójta Gminy Grybów Nr 

134/2021 z dnia 23 września 2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem pomieszczeń lub ich 

części w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Grybów zamieszczonego w BIP Urzędu Gminy Grybów pod 

adresem : https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2009157,zarzadzenie-nr-1342021-wojta-gminy-grybow-z-dnia-23-

wrzesnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-.html  

https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2073075,zarzadzenie-nr-1802021-wojta-gminy-grybow-z-dnia-20-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-s.html
https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2073075,zarzadzenie-nr-1802021-wojta-gminy-grybow-z-dnia-20-grudnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-s.html
https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2009157,zarzadzenie-nr-1342021-wojta-gminy-grybow-z-dnia-23-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-.html
https://bip.malopolska.pl/uggrybow,a,2009157,zarzadzenie-nr-1342021-wojta-gminy-grybow-z-dnia-23-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-ustalenia-minimalnych-.html


Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 15.09.2022 roku  do 4 października    

2022 roku na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Polnej, Urzędu Gminy Grybów, na stronie  internetowej Szkoły 

Podstawowej w Polnej http://sppolna.gminagrybow.pl 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości objętych niniejszym wykazem udziela się w Sekretariacie Szkoły 

Podstawowej w Polnej. 

 

      

             Dyrektor Szkoły Podstawowej w Polnej 

                

                  /Dorota Wiatr/ 

 
 


