
 
 
 

 
Zarządzenie nr 114/O/2011 

Burmistrza Głuszycy 
z dnia 7 grudnia 2011 roku 

 
 
 
w sprawie przeznaczenia do dzierŜawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 
Głuszyca. 
 
 Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr  102, poz. 
651 z późn. zm.), Uchwały Nr XIII/67/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 27 czerwca 2011 r. 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Głuszyca 
 

zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. Przeznaczam do dzierŜawy nieruchomości stanowiące własność Gminy Głuszyca 
szczegółowo opisane w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, 
przez okres 21 dni, oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej 
(www.bip.gluszyca.pl) 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 
Załączniki: 

1. wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sporządził: Tomasz Krzak, tel. 74 8866747

Burmistrz Głuszycy 
(-) Alicja Ogorzelec 



WYKAZ 
nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca, przeznaczonych do dzierŜawy 

z dnia 07.12.2011 r. 
 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102,  
poz. 651 z późn. zm.) ogłasza się wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy: 
 
L.p. Nieruchomość                     

z oznaczeniem 
księgi 

wieczystej 
oraz katastru 
nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości  

w planie miejscowym  
i sposób jej 

zagospodarowania 

Wysokość opłat z tytułu 
uŜytkowania najmu lub 

dzierŜawy 

Termin 
wnoszenia opłat 

Zasady aktualizacji opłat Informacje  
o przeznaczeniu do 

sprzedaŜy, do oddania  
w uŜytkowanie 

wieczyste, najem lub 
dzierŜawę 

         

 
KW nr 
25064 

(Wałbrzych) 
5,6250 ha 

część działki nr 
265/20 obręb 

Sierpnica 
klasa PsV 

brak planu 
dzierŜawa na cele 

rolne 

846,90 zł– cena 
wyjściowa do 

przetargu 

do 30 
września 
kaŜdego 
roku 

Zarządzeniem 
Burmistrza nr 
6/O/2011  
z dn. 13.01.2011 r. / 
opłata roczna 

Po 21 dniach 
zostanie ogłoszony 
przetarg ustny 
nieograniczony 

 
KW nr 
25064 

(Wałbrzych) 
4,2150 ha 

część działki nr 
265/20 obręb 

Sierpnica 
klasa PsV 

brak planu 
dzierŜawa na cele 

rolne 

634,60 zł– cena 
wyjściowa do 

przetargu 

do 30 
września 
kaŜdego 
roku 

Zarządzeniem 
Burmistrza nr 
6/O/2011  
z dn. 13.01.2011 r. / 
opłata roczna 

Po 21 dniach 
zostanie ogłoszony 
przetarg ustny 
nieograniczony 

 
KW nr 
25061 

(Wałbrzych) 
4,1100 ha 

część działki nr 
308/13 obręb 

Sierpnica 
klasa PsV 

brak planu 
dzierŜawa na cele 

rolne 

618,80 zł– cena 
wyjściowa do 

przetargu 

do 30 
września 
kaŜdego 
roku 

Zarządzeniem 
Burmistrza nr 
6/O/2011  
z dn. 13.01.2011 r. / 
opłata roczna 

Po 21 dniach 
zostanie ogłoszony 
przetarg ustny 
nieograniczony 

 
KW nr 
25061 

(Wałbrzych) 
0,4300 ha 

część działki nr 
308/13 obręb 

Sierpnica 
klasa PsVI 

brak planu 
dzierŜawa na cele 

rolne 
nieodpłatnie 

do 30 
września 
kaŜdego 
roku 

Zarządzeniem 
Burmistrza nr 
6/O/2011  
z dn. 13.01.2011 r. / 
opłata roczna 

Po 21 dniach 
zostanie ogłoszony 
przetarg ustny 
nieograniczony 

 
 Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  
tj. do dnia 28.12.2011 roku. 

Załącznik do Zarządzenia 
nr 114/O/2011 

Burmistrz Głuszycy 
(-) Alicja Ogorzelec 


