WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Gminy Głuszyca przeznaczonych do dzierżawy
z dnia 07.07.2016 r.

Załącznik do
Zarządzenia nr 78/O/2016
z dnia 07.07.2016 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.

5.

Nieruchomość
z oznaczeniem
księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości

SW1W/000851
38/4

SW1W/000851
38/4

SW1W/000774
63/2

SW1W/000774
63/2

SW1W/000774
65/6

Pow.
nieruchom.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości
w planie miejscowym
i sposób jej
zagospodarowania

170 m2

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

KDZ1 – tereny dróg
publicznych
zbiorczych

34,90 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

170 m2

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

KDZ1 – tereny dróg
publicznych
zbiorczych

34,90 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

210 m2

280 m

2

4,5 m2

część działki nr 42/2
(klasa B)
obręb Łomnica przy
ul. Sudeckiej 6

część działki nr 42/2
(klasa B)
obręb Łomnica przy
ul. Sudeckiej 6

część działki nr 144
(klasa B)
obręb Łomnica przy
ul. Sudeckiej 29

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

Wysokość opłat z tytułu
użytkowania najmu lub
dzierżawy

21,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

28,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

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

Zasady aktualizacji opłat

Informacje
o przeznaczeniu do
sprzedaży, do oddania
w użytkowanie
wieczyste, najem lub
dzierżawę

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,

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 na rzecz
dotychczasowego
użytkownika

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SW1W/000805
76/1

SW1W/000884
61/8

SW1W/000884
61/8

SW1W/000805
89/5

SW1W/000805
97/4

SW1W/000805
63/7

SW1W/000805
63/7

21,60 m2

część działki
nr 454/2
(klasa Bi)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

21,60 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

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

14,00 m2

część działki
nr 397/2
(klasa Ps V)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej 64

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

8,40 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

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

486,00 m2

część działki
nr 397/2
(klasa RIVb)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej 64

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

48,60 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

110,00 m2

część działki
nr 500/2
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej 33

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

15,00 m2

część działki nr 497
(klasa Bi)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

168,00 m

2

20,00 m2

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

11,00 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

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

do 10 dnia
każdego
miesiąca

część działki
nr 477/4
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

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

do 30 września
każdego roku

część działki
nr 477/4
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

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

do 10 dnia
każdego
miesiąca
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teren pod garaż,
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

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

13.

14.

15.

16.

17.

18.

SW1W/000805
63/7

SW1W/000805
63/7

SW1W/000805
63/7

SW1W/000805
67/5

SW1W/000242
20/1

SW1W/000838
97/8

18,00 m2

część działki
nr 477/4
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

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

do 10 dnia
każdego
miesiąca

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

18,00 m2

część działki
nr 477/4
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

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

do 10 dnia
każdego
miesiąca

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

190,00 m

2

0,2900 ha

0,4853 ha

0,2434 ha

część działki
nr 477/4
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kłodzkiej

część działki
nr 526/2
(klasa PsIV)
obręb Głuszyca Górna

działka
nr 510/2
(klasa RV, PsIV)
obręb Głuszyca Górna

działka
nr 89/2
(klasa RV)
obręb Głuszyca Górna

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

brak miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego

brak planu

brak planu

19,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

87,13 zł – netto
(opłata roczna)

105,96 zł – netto
(opłata roczna)

34,02 zł – netto
(opłata roczna)
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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/

do 30 września
każdego roku

Zarządzenie Nr 5/O/2016 Burmistrza
Głuszycy z dnia 11 stycznia 2016 r. roku
w sprawie wysokości czynszu
teren przeznaczony
dzierżawnego nieruchomości rolnych
do dzierżawy
stanowiących własność
na cele rolne
Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2016
roku. /opłata roczna/

do 30 września
każdego roku

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/

do 30 września
każdego roku

Zarządzenie Nr 5/O/2016 Burmistrza
Głuszycy z dnia 11 stycznia 2016 r. roku
w sprawie wysokości czynszu
teren przeznaczony
dzierżawnego nieruchomości rolnych
do dzierżawy
stanowiących własność
na cele rolne
Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2016
roku. /opłata roczna/

teren przeznaczony
do dzierżawy
na cele rolne na
rzecz
dotychczasowego
użytkownika

19.

20.

21.

22.

SW1W/000838
97/8

SW1W/000794
04/5

SW1W/000811
65/4

SW1W/000771
37/8

23.

SW1W/000811
49/6

24.

SW1W/000811
49/6

25.

26.

SW1W/000826
10/6

SW1W/000811
52/0

0,0609 ha

działka
nr 89/1
(klasa RV)
obręb Głuszyca Górna

działka
nr 3/2
(klasa PsV)
obręb Grzmiąca

brak planu

8,51 zł – netto
(opłata roczna)

do 30 września
każdego roku

Zarządzenie Nr 5/O/2016 Burmistrza
Głuszycy z dnia 11 stycznia 2016 r. roku
w sprawie wysokości czynszu
teren przeznaczony
dzierżawnego nieruchomości rolnych
do dzierżawy
stanowiących własność
na cele rolne
Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2016
roku. /opłata roczna/
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 cele rolne na
rzecz
dotychczasowego
użytkownika

brak planu

34,94 zł – netto
(opłata roczna)

do 30 września
każdego roku

15,00 m2

część działki
nr 105/7
(klasa B)
obręb Głuszyca 2
przy ul. Wysokiej

B-MW3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

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

do 10 dnia
każdego
miesiąca

702,00 m2

część działki
nr 327/12
(klasa PIV)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. Warszawskiej

A-U3.4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
wielorodzinnej

70,20 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

do 30 września
każdego roku

13,00 m2

część działki nr 94/4
(klasa B)
obręb Głuszyca 2
przy ul.
Grunwaldzkiej 32

B-MU 4.3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

7,80 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

70,00 m2

część działki nr 94/9
(klasa PsIV)
obręb Głuszyca 2,
przy ul.
Grunwaldzkiej 32

B-MU 4.3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

10,00 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

270,00 m2

część działki nr 90/2
(klasa Bp)
obręb Głuszyca 2,
przy ul.
Grunwaldzkiej 32

ZP – tereny zieleni
urządzonej - parki

27,00 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

24,00 m2

część działki
nr 175/2
(klasa RV)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki 8

B-MN/U 3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej i
usługowej

14,40 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

0,2500 ha
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teren pod garaż,
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

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

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

27.

28.

29.

30.

31.

32.

SW1W/000811
52/0

24,00 m2

część działki
nr 175/2
(klasa RV)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki 8

SW1W/000811
52/0

15,00 m2
i
12,00 m2

część działki
nr 175/2
(klasa RV)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki 8

SW1W/000811
52/0

SW1W/000848
95/1

SW1W/000848
95/1

SW1W/000848
95/1

510,00 m2

143,00 m2

276,00 m2

19,40 m2

2

33.

SW1W/000847
46/2

15,00 m
i
16,80 m2

B-MN/U 3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej i
usługowej

14,40 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

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

R – tereny rolne

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

do 10 dnia
każdego
miesiąca

teren pod garaż,
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 175/2
(klasa RV)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki 8

R – tereny rolne

część działki
nr 158/25
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. B. Chrobrego
5

A-MN1.4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

część działki
nr 158/25
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. B. Chrobrego
5

A-MN1.4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

część działki
nr 158/25
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 1,
przy ul. B. Chrobrego
5

A-MN1.4 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

część działki
nr 174/4
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki 10

B-MN/U 3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej i
usługowej

51,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

14,30 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

27,60 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

11,64 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

19,08 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)
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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 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

do 10 dnia
każdego
miesiąca

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

2

34.

35.

36.

37.

38.

39.

SW1W/000847
46/2

SW1W/000811
29/0

SW1W/000811
29/0

SW1W/000811
29/0

SW1W/000811
29/0

SW1W/000825
52/1

15,80 m
i
25,80 m2

250,00 m2

360,00 m2

420,00 m2

578,00 m2

1,2000 ha

część działki
nr 174/4
(klasa Bi)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki 10

część działki nr 169
(klasa RIVa)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki

część działki nr 169
(klasa RIVa)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki

część działki nr 169
(klasa RIVa)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki

część działki nr 169
(klasa RIVa)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki

działka
nr 23/7
(klasa ŁV)
obręb Kolce

B-MN/U 3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej i
usługowej

R – tereny rolne

R – tereny rolne

R – tereny rolne

R – tereny rolne

brak planu

24,96 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

25,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

36,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

42,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

57,80 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

167,70 zł – netto
(opłata roczna)
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do 10 dnia
każdego
miesiąca

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

do 30 września
każdego roku

Zarządzenie Nr 5/O/2016 Burmistrza
Głuszycy z dnia 11 stycznia 2016 r. roku
w sprawie wysokości czynszu
teren przeznaczony
dzierżawnego nieruchomości rolnych
do dzierżawy
stanowiących własność
na cele rolne
Gminy Głuszyca, obowiązujące w 2016
roku. /opłata roczna/

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

SW1W/000805
89/5

SW1W/000805
89/5

SW1W/000811
64/7

SW1W/000811
58/2

SW1W/000848
81/0

SW1W/000805
88/8

SW1W/000825
91/6

225,00 m2

105,00 m2

0,1200 ha

16,32 m2

0,2219 ha

150 m2

2

440 m
(220 + 220)

część działki
nr 500/2
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kolejowa 31

brak planu

22,50 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 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

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

część działki
nr 500/2
(klasa B)
obręb Głuszyca
Górna, przy ul.
Kolejowa 31

brak planu

10,50 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

część działki
nr 163/4
(klasa RIVb)
obręb Głuszyca 2,
przy ul. Kościuszki 7

R – tereny rolne
i
B-MN1.2 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

120,00 zł – netto
(opłata roczna) dolicza
się 23% VAT)

do 30 września
każdego roku

część działki
nr 502/23
(klasa B)
obręb Głuszyca 2
przy ul. Grunwaldzka

A-MU4.3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

27,74 zł – netto
(opłata miesięczna)
dolicza się 23% VAT)

do 10 dnia
każdego
miesiąca

działka
nr 153
(klasa PIV)
obręb Głuszyca 1

R – tereny rolne

66,67 zł – netto
(opłata roczna)

część działki
nr 520/2
(klasa Bp)
obręb Głuszyca Górna

brak planu

15,00 zł netto
plus 23% VAT
(czynsz roczny)

część działki
nr 10/12,
obręb Głuszyca 2
(klasa RIIIb)

B-MN1.2 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

44,00 zł netto
plus 23% VAT
(czynsz roczny)
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Zarządzeniem nr 17/O/2012 Burmistrza
teren pod garaż
Głuszycy z dnia 22.02.2012 r. / opłata
najem na okres 3 lat
miesięczna

do 30 września
każdego roku

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 cele rolne 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 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

47.

48.

49.

50.

SW1W/000811
27/6

SW1W/000811
78/8

SW1W/000813
24/7

SW1W/000787
43/6

1,2900 ha

1,6800 ha

0,5900 ha

0,5700 ha

104 m2

51.

SW1W/000848
74/8
96 m

2

działka nr 172
(klasa PsIV – 0,060
ha, PsV – 1,1600 ha,
N – 0,070 ha)
obręb Sierpnica

działka nr 174
(klasa PsIV – 0,3000
ha, PsV – 1,3200 ha,
N – 0,0600 ha)
obręb Sierpnica

działka nr 170
(klasa PsV – 0,5800
ha, N – 0,0100 ha)
obręb Sierpnica

część działki
nr 152/2
(klasa PsV – 0,4200
ha, RVI – 0,1500 ha)
obręb Sierpnica

brak planu

brak planu

brak planu

180,10 zł – brutto
(opłata roczna)

274,60 zł – brutto
(opłata roczna)

81,10 zł – brutto
(opłata roczna)

brak planu

58,70 zł – brutto
(opłata roczna)

działka nr 123/2
obręb Głuszyca 1
(klasa dr)

A-MU4.3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

124,00 zł netto
plus 23% VAT
(czynsz miesięczny)

część działki
nr 123/11
obręb Głuszyca 1
(klasa B)

A-MU4.3 – tereny
zabudowy
mieszkaniowej
śródmiejskiej

115,20 zł netto
plus 23% VAT
(czynsz miesięczny)

do 30 września
każdego roku

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 cele rolne na
rzecz
dotychczasowego
użytkownika

do 30 września
każdego roku

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 cele rolne na
rzecz
dotychczasowego
użytkownika

do 30 września
każdego roku

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 cele rolne na
rzecz
dotychczasowego
użytkownika

do 30 września
każdego roku

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 cele rolne na
rzecz
dotychczasowego
użytkownika

Zarządzenie Nr 58/O/2016 Burmistrza
Głuszycy z dnia 13 maja 2016 roku
w sprawie zmiany zarządzenia Nr
17/O/2012 z dnia 22 lutego 2012 r. w
sprawie ustalenia wysokości czynszu
dzierżawnego gruntu i najmu
nieruchomości
stanowiących własność Gminy
Głuszyca

dzierżawa terenu na
cele związane
z prowadzoną
działalnością
usługową, dzierżawa
na okres 3 lat

do 10 dnia
każdego
miesiąca

Wykaz niniejszy obwieszcza się na 21 dni od daty wywieszenia na tablicy ogłoszeń, w budynku Urzędu Miejskiego w Głuszycy, tj. do dnia 29.07.2016 roku.
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