Załącznik do
Zarządzenia nr 80/O/2015

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do dzierŜawy oraz najmu
z dnia 22.04.2015 r.
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) ogłasza się wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierŜawy:
L.p.

1.

Nieruchomość
z oznaczeniem
księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości

SW1W nr
00031236/8

Pow.
nieruchom.

Opis nieruchomości

część działki nr
173/22
obręb Łomnica - objęta
planem zagosp.
przestrz. – Uchwała nr
XII/60/2007 Rady
0,0950 ha
Miejskiej Głuszycy
z dn. 12.10.2007 r.

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie miejscowym
i sposób jej
zagospodarowania

2.

SW1W nr
00031236/8

(teren pod wyciągiem
orczykowym – wyciąg
górny)

Termin wnoszenia
opłat

Zasady aktualizacji opłat

tereny usług –
nartostrady
i wyciągi
tereny uŜytków
rolnych

(teren pod wyciągiem
orczykowym – wyciąg
dolny)
część działki nr 175/9
obręb Łomnica - objęta
planem zagosp.
przestrz. – Uchwała nr
XII/60/2007 Rady
0,0600 ha Miejskiej Głuszycy
z dn. 12.10.2007 r.

Wysokość opłat z tytułu
uŜytkowania najmu lub
dzierŜawy

Informacje
o przeznaczeniu do
sprzedaŜy, do oddania
w uŜytkowanie
wieczyste, najem lub
dzierŜawę

0,01 zł/m2 netto
plus 23 % VAT
(opłata czynszowa
miesięczna)

tereny usług –
nartostrady
i wyciągi
tereny uŜytków
rolnych

czynsz płatny
do 10 dnia
kaŜdego
miesiąca

Zarządzenie Nr 11/O/2013 Burmistrza
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r.
oprócz czynszu
roku w sprawie zmiany zarządzenia
podatek roczny
Nr 17/O/2012 z dnia 22 lutego
płatny w ratach
2012 r.
do
15 dnia kaŜdego
miesiąca (dla
spółek z o.o.)

teren przeznaczony
do dzierŜawy
na okres powyŜej
3 lat, dzierŜawa na
cele sportowe

3.

SW1W nr
00031236/8

część działki nr
173/22 oraz 175/9
obręb Łomnica - objęte
planem zagosp.
przestrz. – Uchwała nr
XII/60/2007 Rady
5,0873 ha
Miejskiej Głuszycy
z dn. 12.10.2007 r.

tereny usług –
nartostrady
i wyciągi
tereny uŜytków
rolnych

czynsz płatny
do 10 dnia
kaŜdego
miesiąca

0,01 zł/m2 netto
plus 23 % VAT
(opłata czynszowa
miesięczna)

(pozostały teren
niezabudowany –
grunty rolne oraz las)

4.

SW1W nr
00077370/3

działka nr 170
obręb Łomnica - objęta
planem zagosp.
przestrz. – Uchwała nr
XLIII/327/98 Rady
0,5644 ha
Miejskiej Głuszycy
z dn. 27.05.1998 r.

KS – teren obsługi
komunikacji

(pozostały teren
niezabudowany)

5.

SW1W nr
00031236/8

działki nr 232,
173/16, 173/17,
173/18, 173/21
obręb Łomnica - objęta
0,3439 ha planem zagosp.
przestrz. – Uchwała nr
XLIII/327/98 Rady
Miejskiej Głuszycy
z dn. 27.05.1998 r.

0,01 zł/m2 netto
plus 23 % VAT
(opłata czynszowa
miesięczna)
MRL – teren
zabudowy
rekreacyjno –
letniskowej
z dopuszczeniem
lokalizacji
powszechnie
dostępnej małej
gastronomii

Zarządzenie Nr 11/O/2013 Burmistrza
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r.
oprócz czynszu
roku w sprawie zmiany zarządzenia
podatek roczny
Nr 17/O/2012 z dnia 22 lutego
płatny w ratach
2012 r.
do
15 dnia kaŜdego
miesiąca (dla
spółek z o.o.)

czynsz płatny
do 10 dnia
kaŜdego
miesiąca

Zarządzenie Nr 11/O/2013 Burmistrza
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r.
podatek roczny roku
płatny w ratach w sprawie zmiany zarządzenia Nr
do
17/O/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.
15 dnia kaŜdego
miesiąca (dla
spółek z o.o.)

teren przeznaczony
do dzierŜawy
na okres powyŜej
3 lat, dzierŜawa na
cele sportowe

teren przeznaczony
do dzierŜawy na
okres powyŜej 3 lat,
dzierŜawa na cele
sportowe

6.

-

439,5 m

2

budynek „Chaty
Łomnickiej” na części
działki nr 232
obręb Łomnica - objęta
planem zagosp.
przestrz. – Uchwała nr
XLIII/327/98 Rady
Miejskiej Głuszycy
z dn. 27.05.1998 r.

MRL – teren
zabudowy
rekreacyjno –
letniskowej
z dopuszczeniem
lokalizacji
powszechnie
dostępnej małej
gastronomii

0,40 zł/m2 netto
plus 23 % VAT
(opłata czynszowa
miesięczna)

czynsz płatny
do 10 dnia
kaŜdego
miesiąca

Zarządzenie Nr 11/O/2013 Burmistrza
Głuszycy z dnia 18 stycznia 2013 r.
podatek roczny roku
płatny w ratach w sprawie zmiany zarządzenia Nr
do
17/O/2012 z dnia 22 lutego 2012 r.
15 dnia kaŜdego
miesiąca (dla
spółek z o.o.)

budynek
przeznaczony pod
najem na okres
powyŜej 3 lat,

Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.gluszyca.pl, tj. do dnia 14.05.2015. roku.

Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód

