
WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonych  do dzierżawy na terenie miasta i gminy Głuszyca 

z dnia 20.05.2011 r. roku 
 Na podstawie art. 35, ust. 1, 1 a i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomości-tekst jednolity                               
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) Rada Miejska ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 

L
p 

Nieruchomość            
z oznaczeniem 

księgi 
wieczystej oraz 

katastru 
nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Opis 
nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości w 

planie miejscowym i 
jej sposób 

zagospodarowania 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 

Cena 
nieruchomości 

Wysokość 
stawek 

procentowych 
opłat z tytułu 
użytkowania 
wieczystego 

Wysokość 
opłat z tytułu 
użytkowania 
najmu lub 
dzierżawy 

Termin 
wnoszenia 

opłat 

Zasady 
aktualizacji 

opłat 

Informacje o 
przeznaczeniu 
do sprzedaży, 
do oddania w 
użytkowanie 
wieczyste, 
najem lub 
dzierżawę. 

1 
------------------ 
 

      0,0317 ha 

Część działki 
nr 103 
położonej w 
Głuszycy 
obręb 2 

Działka rola ----------      ----------- -----------    9,10  zł 
9,10 zł raz 

w roku 

Czynsz 
płatny do 30 
września 
każdego  
roku 

Po upływie 
21 dni 
zostanie 
ogłoszony 
przetarg 
ustny 
nieograniczo
ny. 

2  
------------------ 

0,0174 ha  
Działka nr 144 

położona  
w Łomnicy      

Działka rolna ----------      ----------- ----------- 

17,70 z?                
do 

wynegocjow
anej ceny 
dolicza się 
23% VAT 

17,40 zł 
raz w roku  

Czynsz 
płatny do 30 
września 
każdego 
roku 

Po upływie 
21 dni 
zostanie 
ogłoszony 
przetarg 
ustny 
nieograniczo
ny. 

3  
------------------ 

0,0100 ha 

Część działki 
nr 435/15 
położona  

w Głuszycy 
obręb 1 

Działka rolna ----------      ----------- ----------- 

10,00 zł do 
wynegocjow

anej ceny 
dolicza się 
23% VAT  

10,000 zł 
raz w roku  

Czynsz 
płatny do 30 
września 
każdego 
roku 

Po upływie 
21 dni 
zostanie 
ogłoszony 
przetarg 
ustny 
nieograniczo
ny. 



Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni od daty wystawienia w Urzędzie Miasta Głuszyca na tablicy ogłoszeń tj. od dnia 20.05.2011 do 09.60.2011. 

-------------- 0,0055 ha 

Część działki 
nr 493/18 
położona 

w Gluszycy 
obręb I  

Działka rolna --------- --------- ---------- 5 zł. 
5 zł. raz              
w roku 

Czynsz 
płatny do 30 

września 
każdego 

roku 

Po upływie 
21 dni 

zostanie 
ogłoszony 
przetarg 
ustny 

nieograni                     
czony 

 
 
 
 

4
5 

           

 

5 ---------- 0, 60ha 

Część działki 
nr 168/7 
położona 

w Łomnicy  

Działka rolna --------- --------- --------- 173,80 zł 
173,80 zł. 
raz w roku 

Czyn płatny 
do 30 

września  
każdego 

roku 

Po upływie 
 21 dni  
zostanie 

ogłoszony 
przetarg 
ustny 

niegrani-       
czony 

 ---------     
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