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Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) Starosta Działdowski – wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, 

podaje do publicznej wiadomości, że z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do wydzierżawiania w trybie przetargowym następujące nieruchomości: 

 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

działki i jej 

powierzchnia 

Rodzaj użytków 

i powierzchnia  

Nr księgi 

wieczystej 

Położenie 

nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie w 

planie 

Informacja o 

przeznaczeniu 

do oddania w 

dzierżawę  

Tryb oddania 

nieruchomości w 

dzierżawę 

Wywoławcza 

wysokość 

czynszu 

dzierżawnego 

Termin wnoszenia 

czynszu 

Okres 

dzierżawy 

1. 
1978/2 

1,3227 ha 

ŁIV – 0,2631 ha 

RIVa – 0,5641 

ha 

RIVb – 0,4955 

ha 

 

EL1D/00005429/0 

obręb Miasto 

Działdowo, 

gmina Miasto 

Działdowo, 

powiat 

działdowski 

Działka 

niezabudowana, 

przeznaczona 

do dzierżawy 

wyłącznie na 

cele rolne 

T-18 – zabudowa 

przemysłowa i 

składowa 

TK-12 – zasady 

organizacji 

dojazdów 

Działka 

przeznaczona do 

oddania w 

dzierżawę na 

podstawie 

zarządzenia nr 

302 Wojewody 

Warmińsko-

Mazurskiego z 

dnia 29 listopada 

2018 r. 

Tryb przetargowy 
10,59 dt 

pszenicy/rok 

Płatność dwa razy w 

roku: za I półrocze płatny 

z góry do dnia 28 lutego 

wg. cen pszenicy w II 

półroczu roku 

poprzedzającego (1/2 

wysokości 

wylicytowanego czynszu 

x ogłoszona przez GUS 

cena pszenicy),  

za II półrocze płatny z 

góry do dnia 31 sierpnia 

wg. cen pszenicy za I 

półrocze danego roku  

(1/2 wysokości 

wylicytowanego czynszu 

x ogłoszona przez GUS 

cena pszenicy) 

10 lat 

2. 
1981 

1,0028 ha 

RIVa – 0,8796 

ha 

 RV – 0,1232 ha 

 

EL1D/00005429/0 

obręb Miasto 

Działdowo, 

gmina Miasto 

Działdowo, 

powiat 

działdowski 

Działka 

niezabudowana, 

przeznaczona 

do dzierżawy 

wyłącznie na 

cele rolne 

T-18 – zabudowa 

przemysłowa i 

składowa 

TK-12 – zasady 

organizacji 

dojazdów 

Działka 

przeznaczona do 

oddania w 

dzierżawę na 

podstawie 

zarządzenia nr 

316 Wojewody 

Warmińsko-

Mazurskiego z 

dnia 5 grudnia 

2018 r. 

Tryb przetargowy 
8,65 dt 

pszenicy/rok 

Płatność dwa razy w 

roku: za I półrocze płatny 

z góry do dnia 28 lutego 

wg. cen pszenicy w II 

półroczu roku 

poprzedzającego (1/2 

wysokości 

wylicytowanego czynszu 

x ogłoszona przez GUS 

cena pszenicy),  

za II półrocze płatny z 

góry do dnia 31 sierpnia 

wg. cen pszenicy za I 

półrocze danego roku  

(1/2 wysokości 

wylicytowanego czynszu 

x ogłoszona przez GUS 

cena pszenicy) 

10 lat 

 

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 17.12.2018 r. do dnia 07.01.2019 r. na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Działdowie przy ul. Kościuszki 3 i ul. Skłodowskiej 15A, na stronie 

internetowej Starostwa tj. www.dzialdowo.starostwo.gov.pl oraz na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. 

 

                                                                         Starosta Działdowski 

ER/ER                                                                                                                         /-/ mgr inż. Paweł Cieśliński 


