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WYKAZ 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do dzierżawy 

z dnia 13.04.2021 r. 
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) ogłasza się wykaz nieruchomości 

przeznaczonych do dzierżawy: 

 

L.p. 

Nieruchomość                     
z oznaczeniem 

księgi wieczystej 
oraz katastru 
nieruchomości 

Pow. 
dzierżawy 

 lub 
 najmu 

Opis nieruchomości 

Przeznaczenie 
nieruchomości  

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 

1.  

SW1W/000846
09/0 

0,0851 ha działka nr 306/2 (dr) 
obręb Grzmiąca 

teren pod inwestycje 
oraz dział. 

gospodarczą 

14 000,00 zł netto 
(czynsz roczny) 
plus 23% VAT 

do 30 września  
każdego roku 

Zarządzenie Nr 30/O/2021 Burmistrza 
Głuszycy z dnia 8 kwietnia 2021 r. roku  
w sprawie ustalenia wysokości czynszu 

dzierżawnego … 

dzierżawa 
na czas oznaczony 
do 10 lat 

SW1W/000260
53/3 

1,0196 ha 
działka nr 440 (Bi) 
obręb Grzmiąca 

1,3983 ha 
działka nr 76/2(Bi) 

obręb Grzmiąca 

0,8985 ha 
działka nr 79(Bi) 
obręb Grzmiąca 

2.  
SW1W/000848

89/6 
0,2000 ha część działki nr 200/11(Bi) 

obręb Grzmiąca 
teren na cele 
magazynowe  

1400,00 zł netto 
(czynsz miesięczny) 

plus 23% VAT 

do 10-go dnia 
każdego 
miesiąca 

Zarządzenie Nr 30/O/2021 Burmistrza 
Głuszycy z dnia 8 kwietnia 2021 r. roku  
w sprawie ustalenia wysokości czynszu 

dzierżawnego … 

dzierżawa 
na czas oznaczony 
do 10 lat 

3.  
SW1W/000825

90/9 
200 m2 

część działki nr 101/2 (Bz) 
obręb Głuszyca 2 

ul. Leśna 10 

teren pod dział. 
gosp. 

1,20 zł netto 
(czynsz miesięczny) 

plus 23% VAT 

do 10-go dnia  
każdego 
miesiąca 

Zarządzenie Nr 30/O/2021 Burmistrza 
Głuszycy z dnia 8 kwietnia 2021 r. roku  
w sprawie ustalenia wysokości czynszu 

dzierżawnego … 

dzierżawa 
na czas oznaczony 
do 10 lat 

Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy,  tj. do dnia 05.05.2021 roku. 

 

Załącznik do  

Zarządzenia nr 31/O/2021 

z dnia 13.04.2021 r. 

Burmistrz Głuszycy 

(-) Roman Głód 


