
WYKAZ 
nieruchomości zabudowanych wyciągiem narciarskim oraz budynkiem „Łomnickiej Chaty”,   

przeznaczonych do dzierŜawy 
z dnia 16.03.2012 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 płat 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 

         

1 

KW nr 31236 
(Wałbrzych) 

2,7507 ha 

Działka nr 173/22 
obręb Łomnica - objęta planem zagosp. 
przestrz. – Uchwała nr XII/60/2007 
Rady Miejskiej Głuszycy  
z dn. 12.10.2007 r. 
(na działce znajduję się wyciąg 
narciarski) 

tereny usług – 
nartostrady 
 i wyciągi 

 
tereny uŜytków 

rolnych 

275,07 zł +23%VAT –  
cena wyjściowa do 

przetargu 

do 10 kaŜdego 
miesiąca 

Zarządzenie 
Burmistrza nr 
17/O/2012  
z dn. 22.02.2012 r. 
(opłata miesięczna) 

Po 21 dniach zostanie 
ogłoszony przetarg 
nieograniczony 

 

KW nr 31236 
(Wałbrzych 

1,3216 ha 

Działka nr 175/9 
obręb Łomnica - objęta planem zagosp. 
przestrz. – Uchwała nr XII/60/2007 
Rady Miejskiej Głuszycy  
z dn. 12.10.2007 r. 
(na działce znajduję się wyciąg 
narciarski) 

tereny usług – 
nartostrady 
 i wyciągi 

 
tereny uŜytków 

rolnych 

132,16 zł +23%VAT –  
cena wyjściowa do 

przetargu 

do 10 kaŜdego 
miesiąca 

Zarządzenie 
Burmistrza nr 
17/O/2012  
z dn. 22.02.2012 r. 
(opłata miesięczna) 

Po 21 dniach zostanie 
ogłoszony przetarg 
nieograniczony 

 

KW nr 31236 
(Wałbrzych) 

0,0439 ha 

część działki nr 232 
obręb Łomnica - objęta planem zagosp. 
przestrz. – Uchwała nr XII/60/2007 
Rady Miejskiej Głuszycy  
z dn. 12.10.2007 r. 
(obiekt obsługi ruchu turystycznego  
 -  „Łomnicka Chata”) 

tereny usług 
43,9 zł +23%VAT   
cena wyjściowa do 

przetargu 

do 10 kaŜdego 
miesiąca 

Zarządzenie 
Burmistrza nr 
17/O/2012  
z dn. 22.02.2012 r. 
(opłata miesięczna) 

Po 21 dniach zostanie 
ogłoszony przetarg 
nieograniczony 

 
 Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  
tj. do dnia 06.04.2012 roku. 
 

Burmistrz Głuszycy 
(-) Alicja Ogorzelec 


