WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do dzierżawy
z dnia 04.01.2017 r.

Załącznik do
Zarządzenia nr 1/O/2017
z dnia 04.01.2017 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) ogłasza się wykaz nieruchomości
przeznaczonych do dzierżawy:

L.p.

1.

2.

3.

4.

Nieruchomość
z oznaczeniem
księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości

SW1W/000806
43/2

SW1W/000806
43/2

SW1W/000806
43/2

SW1W/000806
43/2

Pow.
nieruchom.

30,00 m

15,00 m

2

2

12,70 m2

8,40 m

2

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie miejscowym
i sposób jej
zagospodarowania

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

część działki
nr 477/16 i 477/21
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 1
przy ul. Bohaterów
Getta

A-MU 3.2 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

18,00 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

teren pod
pomieszczenie
Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza gospodarcze
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
dzierżawa na okres 3
miesięczna
lat na rzecz
dotychczasowego
użytkownika

część działki
nr 477/19
(klasa RV)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. Bohaterów
Getta

A-MU 3.2 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

9,00 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

teren pod garażem,
Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza dzierżawa na okres 3
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
lat na rzecz
miesięczna
dotychczasowego
użytkownika

do 10 dnia
każdego
miesiąca

teren pod
pomieszczenie
Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza gospodarcze
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
dzierżawa na okres 3
miesięczna
lat na rzecz
dotychczasowego
użytkownika

do 10 dnia
każdego
miesiąca

teren pod
pomieszczenie
Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza gospodarcze
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
dzierżawa na okres 3
miesięczna
lat na rzecz
dotychczasowego
użytkownika

część działki
nr 477/20 i 477/21
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 1
przy ul. Bohaterów
Getta
część działki
nr 477/21
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 1
przy ul. Bohaterów
Getta

A-MU 3.2 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

A-MU 3.2 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

7,62 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

5,04 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

SW1W/000806
43/2

SW1W/000848
95/1

SW1W/000848
95/1

SW1W/000805
62/0

SW1W/000827
53/0

SW1W/000827
53/0

SW1W/000773
92/3

27,00 m

2

15,00 m

2

129,00 m2

54,00 m

2

169,00 m2

20,00 m

2

182,00 m

2

część działki
nr 477/19
(klasa B)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. Bohaterów
Getta

A-MU 3.2 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

16,20 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

teren pod garażem,
Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza dzierżawa na okres 3
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
lat na rzecz
miesięczna
dotychczasowego
użytkownika

część działki
nr 158/25
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. B. Chrobrego

A-MN 1.4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

9,00 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza teren pod garażem,
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
dzierżawa na okres 3
miesięczna
lat

część działki
nr 158/25
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. B. Chrobrego

A-MN 1.4– tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

12,90 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT

do 30 września
każdego 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/

dzierżawa terenu
na ogródek
przydomowy,
dzierżawa na okres 3
lat

do 30 września
każdego 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/

dzierżawa terenu
na ogródek
przydomowy,
dzierżawa na okres 3
lat na rzecz
dotychczasowego
użytkownika

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/

dzierżawa terenu
na ogródek
przydomowy,
dzierżawa na okres 3
lat na rzecz
dotychczasowego
użytkownika

część działki
nr 547/2
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzka

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

część działki nr 554
(klasa RV)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzka

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

16,90 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT

do 30 września
każdego roku

część działki nr 554
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzka

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

12,00 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

część działki nr 85/2
(klasa B)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. Sienkiewicza

A-MN 1.2– tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

10,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT

18,20 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT
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do 30 września
każdego roku

teren pod garażem,
Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza dzierżawa na okres 3
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
lat na rzecz
miesięczna
dotychczasowego
użytkownika
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/

dzierżawa terenu
na ogródek
przydomowy,
dzierżawa na okres 3
lat na rzecz
dotychczasowego
użytkownika

12.

13.

14.

15.

SW1W/000889
99/8

SW1W/000851
38/4

SW1W/000780
00/6

SW1W/000341
36/8

16.

SW1W/000793
47/7

17.

SW1W/000251
60/9

50,00 m

2

217,00 m

2

50,00 m2

530,00 m

2

0,9718 ha

76,00 m

2

część działki
nr 486/11
(klasa B)
obręb Głuszyca 1,
przy ul.
Częstochowska

A-MN 3.2– tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

10,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT

część działki nr 271
(klasa B)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. Łomnickiej

KDZ1– tereny dróg
publicznych
zbiorczych

21,70 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT

część działki
nr 393/4
(klasa B)
obręb Głuszyca 1,
przy ul.
Częstochowska

A-MU 3.3– tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

10,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT

część działki
nr 417/1
(klasa PsV)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

318,00 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT

do 30 września
każdego 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/

dzierżawa terenu
na ogródek
przydomowy,
dzierżawa na okres 3
lat na rzecz
dotychczasowego
użytkownika

do 30 września
każdego 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/

dzierżawa terenu
na ogródek
przydomowy,
dzierżawa na okres 3
lat na rzecz
dotychczasowego
użytkownika

do 30 września
każdego 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/

dzierżawa terenu
na ogródek
przydomowy,
dzierżawa na okres 3
lat

do 10 dnia
każdego
miesiąca

część działki nr 175
(klasa RIVb)
obręb Głuszyca Górna

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

251,74 zł – netto
(opłata roczna)

do 30 września
każdego roku

część działki
nr 132/9
(klasa B)
obręb Głuszyca 1

A-MW1– tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

45,60 zł – netto
(opłata roczna)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

teren na cele
związane z
Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza prowadzeniem
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
działalności
miesięczna
gospodarczej,
dzierżawa na okres 3
lat
Zarządzenie Nr 5/O/2016 Burmistrza
Głuszycy z dnia 11 stycznia 2016 r. roku
w sprawie wysokości czynszu
dzierżawnego nieruchomości rolnych
stanowiących własność
Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2016
roku. /opłata roczna/

teren przeznaczony
do dzierżawy na
okres 3 lat
na cele rolne w
trybie
bezprzetargowym

Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza teren pod budowę
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
kotłowni, dzierżawa
miesięczna
na okres 20 lat

Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy, tj. do dnia 26.01.2017 roku.
Burmistrz Głuszycy
(-) Roman Głód
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