
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice nr 0050/ 64 /2019 z dnia 14 czerwca 2019 r.     
 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

Lp. Nr działki, 

pow. 

dzierżawiona 

[ha] 

Księga 

Wieczysta 

Położenie nieruchomości Opis nieruchomości 

przeznaczonej  

do dzierżawy 

Opis zagospo-

darowa- 

nia 

Przeznacze

nie 

w mpzp 

Wysokość  

opłat  za 

dzierżawę 

Terminy wnoszenia 

opłat 

Inf. 

o dzierżawie 

Aktualizacj

a opłat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 138/9 

18,1600 

OP1N/ 

00041147/5 

Malerzowie Wielkie –  

- w południowo-wschodniej 

części obrębu, przy drodze 

krajowej nr 46,  

z którą łączą się sąsiadujące 

działki gruntu 274/5, 274/1 

własności Gminy 

Łambinowice stanowiące 

drogę gruntową prowadzącą 

bezpośrednio do zbiornika. 

Działka gruntu-

zbiornik wodny   

powstały  

na terenach 

powyrobiskowych  

złóż mineralnych. 

Nieruchomość 

kształtu 

nieregularnego, 

sklasyfikowana jako 

Wsr - grunty pod 

stawami  

Pod dział. 

statutową 

PZW. 

WO,ZU Zgodnie z 

zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice 

Nr 0050/4/2013 

z dn. 

30.01.2013r.dla 

gruntów pod 

stawami stosuje 

się przelicznik 

44,77zł netto  za 

1 ha + należny 

podatek VAT. 

Czynsz miesięczny  

w kwocie netto 

813,02zł (do ceny 

netto zostanie 

doliczony vat w 

obowiązującej 

stawce), wnoszony 

zgodnie z warunkami 

umowy dzierżawy do 

końca każdego 

miesiąca począwszy 

od lipca 2019 r. - w 

terminie 14 dni od 

daty wystawienia 

faktury przez 

Wydzierżawiającą. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na 

czas trwania 

dzierżawy 

(do lat 3) 

opłaty nie 

podlegają 

aktualizacji. 



2 388/1 

0,0500 

OP1N/000 

41149/9 
Bielice - w środkowej części 

wsi, w sąsiedztwie 

zabudowy siedliskowej i 

kościoła parafialnego, przy 

drodze wewnętrznej (nr 

dz.611/2)  

o nawierzchni asfaltowej 

łączącej się z drogą 

powiatową nr 1534 relacji 

Jasienica Dolna - 

Malerzowice Wielkie 

Niezabudowana, 

niezagospodarowana 

działka gruntu 

(symbol klasoużytku 

– RV) kształtu 

wydłużonego 

trapezu, położona w 

terenie równinnym, 

płaskim, porośnięta 

roślinnością 

trawiastą, 

zakrzaczona. 

Położona w terenie 

uzbrojonym w sieć 

wodociągową i 

elektryczną. Na 

działce posadowiony 

jest  słup 

energetyczny. 

Pod tereny 

zielone/uprawy 

ogrodowe 
 

Brak mpzp Zgodnie z 

zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 

z dn. 

09.01.2013r.dla 

gruntów 

zajętych pod 

uprawy 

ogrodowe o 

pow. do 0,10 ha 

stosuje się 

przelicznik 

0,10zł/1m2  

Czynsz roczny  

w kwocie 50,00 zł 

wnoszony do 31 

marca każdego roku  

trwania dzierżawy tj. 

roku 2020,2021,2022 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na 

czas trwania 

dzierżawy 

(do lat 3) 

opłaty nie 

podlegają 

aktualizacji. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  (tj. 14.06.2019 – 05.07.2019 r.) poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie Bielice, Malerzowice 

Wielkie, w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl, na stronie internetowej urzędu: www.lambinowice.pl oraz poprzez informację o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej. 

 

 

 

 

 

Wójt 

/-/ Tomasz Karpiński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Łambinowice,14.06.2019r. 
Wyk.E.Pętal           
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