
 
WYKAZ 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do dzierŜawy 
z dnia 19.03.2015 r. 

 
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) ogłasza się wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierŜawy: 
 
L.p. 

Nieruchomość                     
z oznaczeniem 

księgi wieczystej 
oraz katastru 
nieruchomości 

Pow. 
nieruchom. 

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 

         

1.  KW 25064 5,6250 ha 

część działki nr 
265/20 

(klasa PsV – 5,6250) 
obręb Sierpnica 
Gmina Głuszyca 

brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

897,50 zł – brutto 
(opłata roczna wg 
stawek na 2015 r.)  

do 30 września 
kaŜdego roku 

Zarządzenie Nr 2/O/2015 Burmistrza 
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r. 
roku w sprawie wysokości czynszu 
dzierŜawnego nieruchomości rolnych 
stanowiących własność  
Gminy Głuszyca, obowiązujące w 
2015 roku. /opłata roczna/ 

teren przeznaczony 
do dzierŜawy  
na cele rolne 

2.  
SW1W/00078

703/4 
0,4686 ha 

działka nr 112 
(klasa RIVb – 

0,1300 ha, PsIV – 
0,3386 ha), obręb 
Łomnica, Gmina 

Głuszyca 

brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

155,60 zł – brutto 
(opłata roczna wg 
stawek na 2015 r.)  

do 30 września 
kaŜdego roku 

Zarządzenie Nr 2/O/2015 Burmistrza 
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r. 
roku w sprawie wysokości czynszu 
dzierŜawnego nieruchomości rolnych 
stanowiących własność  
Gminy Głuszyca, obowiązujące w 
2015 roku. /opłata roczna/ 

teren przeznaczony 
do dzierŜawy  
na cele rolne 

3.  
SW1W/00080

636/0 

130 m
2 

i  

56 m
2 

części działki 
nr 389/2 

(klasa PsIV 
– 0,0186 ha) 

obręb Głuszyca 
Górna 

brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  

18,60 zł – netto 
(opłata roczna) 

dolicza się 23% VAT) 

do 30 września 
kaŜdego roku 

Zarządzenie Nr 11/O/2013 Burmistrza 
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r. 
roku  
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 
17/O/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. 
/opłata roczna/ 

teren przeznaczony 
do dzierŜawy na 
okres 3 lat,  
dzierŜawa terenu  
na ogródek 
przydomowy 

4.  
SW1W/00080

580/2 130 m
2
 

część działki  
nr 539/6 
(klasa B – 
0,0130 ha) 

obręb Głuszyca 
Górna, 

brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego  

13,00 zł – netto 
(opłata roczna) 

dolicza się 23% VAT) 

do 30 września 
kaŜdego roku 

Zarządzenie Nr 11/O/2013 Burmistrza 
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r. 
roku  
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 
17/O/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. 
/opłata roczna/ 

teren przeznaczony 
do dzierŜawy na 
okres 3 lat,  
dzierŜawa terenu  
na ogródek 
przydomowy 

Załącznik do  
Zarządzenia nr 51/O/2015 



5.  
SW1W/00077

372/7 425 m
2
 

część działki nr 
34/2 

(klasa  
PsIV – 0,0425 ha) 

obręb Łomnica 

brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

42,50 zł – netto 
(opłata roczna) 

dolicza się 23% VAT) 

do 30 września 
kaŜdego roku 

Zarządzenie Nr 11/O/2013 Burmistrza 
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r. 
roku  
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 
17/O/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. 
/opłata roczna/ 

teren przeznaczony 
do dzierŜawy na 
okres 3 lat,  
dzierŜawa terenu  
na ogródek 
przydomowy 

6.  
SW1W/00082

107/7 
1,4400 ha 

działka nr 156/4 
(klasa  

RV – 0,7800 ha, 
PsIV – 0,1900 ha, 
PsV – 0,3000 ha, 

PsVI – 0,1700 ha), 
obręb Sierpnica, 
Gmina Głuszyca 

brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 

237,50 zł – brutto 
(opłata roczna wg 
stawek na 2015 r.)  

do 30 września 
kaŜdego roku 

Zarządzenie Nr 2/O/2015 Burmistrza 
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r. 
roku w sprawie wysokości czynszu 
dzierŜawnego nieruchomości rolnych 
stanowiących własność  
Gminy Głuszyca, obowiązujące w 
2015 roku. /opłata roczna/ 

teren przeznaczony 
do dzierŜawy  
na cele rolne 

 

 Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  tj. do dnia 10.04.2015 roku. 


