
 
 

 
WYKAZ 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do dzierŜawy 
z dnia 04.06.2014 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 

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.  
SW1W/00082

608/9 35,00 m
2
 

część działki  
nr 107/9, klasa B 

obręb  
Głuszyca 2, przy ul. 
Grunwaldzkiej 25 

B-MW 4 – tereny 
zabudowy mieszk. 

wielorodzinnej 

10,00 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 cele rekreacyjne 

2.  
SW1W/00080

644/9 28,00 m
2 

część działki  
nr 454/22 

klasa B, obręb  
Głuszyca 1, przy ul. 

Sienkiewicza 47 

A-MU 3.3 – tereny 
zabudowy mieszk. 

śródmiejskiej 

16,80 zł – netto 
(opłata miesięczna), 
dolicza się 23% VAT 

do 10 dnia 
kaŜdego 
miesiąca 

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  
pod garaŜ 

3.  
SW1W/00080

610/2 33,00 m
2
 

część działki  
nr 445/4 
klasa B 

obręb Głuszyca 1, 
przy ul. Niecałej 2  

A-MU 3.3 – tereny 
zabudowy mieszk. 

śródmiejskiej,  
 

10,00 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 cele rekreacyjne 

4.  
SW1W/00084

870/0 18,00 m
2
 

część działki  
nr 469/2 
klasa B 

obręb Głuszyca 1 
przy ul. Parkowej 

A-MU 3.3 – tereny 
zabudowy mieszk. 

śródmiejskiej 

10,80 zł – netto 
(opłata miesięczna) 
dolicza się 23% VAT 

do 10 dnia 
kaŜdego 
miesiąca 

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  
pod garaŜ 

Załącznik do  
Zarządzenia nr 65/O/2014 



5.  
SW1W/00080

563/7 10,00 m
2
 

część działki  
nr 477/4 

klasa B, obręb 
Głuszyca Górna,  

przy ul. Kłodzkiej 43  

brak planu 
zagospodarowania 

przestrzennego 
 

10,00 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 cele rekreacyjne 

 

 Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  tj. do dnia 25.06.2014 roku. 
 
 
 
 

Burmistrza Głuszycy 
(-) Alicja Ogorzelec 


