
 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice nr 0050/ 134 /2019 z dnia  18 października 2019 r.       
                                                         

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę  

 

Lp. Nr działki, 

powierzchnia 

dzierżawiona 
[ha] 

Księga 

Wieczysta 

Położenie nieruchomości Opis nieruchomości 

przeznaczonej  

do dzierżawy 

Opis 

zagospodarowania 
Przeznaczenie 

w mpzp 

Wysokość  opłat   

za dzierżawę 

Terminy wnoszenia 

opłat 

Informacje  

o dzierżawie 

Aktualizacja opłat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 233/5 

0,2300 

 

OP1N/ 

00041153/0 

Jasienica Dolna –  
na zapleczu posesji mieszkalnej 

nr 122, bez bezpośredniego 
dostępu do drogi,  

w otoczeniu zabudowy 

zagrodowej, 
użytków rolnych,  

cieku wodnego.  

Działka gruntu rolnego 
stanowiąca użytek klasy 

RIVa, RIVb, S-RIVb 
kształtu prostokąta,  

w części porośnięta 

drzewami owocowymi  
w części użytkowana 

rolniczo. 

Pod uprawy 

rolne/ogrodowe 

7 MR,MN 
zabudowa 
zagrodowa oraz 
mieszkaniowa 

jednorodzinna 

z dopuszczeniem 

usług 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/2/2013  
z dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy rolne o pow. do 
0,49 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 230,00 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

2 

 

339/55 

0,0200 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

1,4848 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice  - przy ulicy 
Zielonej, na zapleczu posesji nr 

19, 21. Sąsiedztwo stanowią 

tereny upraw rolnych.  

 

Działka w kształcie 
prostokąta, zaadoptowana 

pod ogródki działkowe,  

w części zadrzewiona. 
Przylegająca do ulicy 

część stanowi tereny 

mieszkaniowe,  
a pozostały obszar  

to grunty orne w klasie 

RIVa, RIVb.  

Pod uprawy 
ogrodowe. 

2MW,12D,KDL - 
zabudowa 

wielorodzinna, 

ogródki 
działkowe, droga 

lokalna 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z dn. 

09.01.2013r.dla gruntów 
przeznaczonych pod uprawy 

ogrodowe o pow. do 0,10 ha 

stosuje się przelicznik 0,10 
zł za 1m2. 

Czynsz roczny w 
kwocie 20,00zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

3 339/55 

0,0600 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

1,4848 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice  - przy ulicy 

Zielonej, na zapleczu posesji nr 
19, 21. Sąsiedztwo stanowią 

tereny upraw rolnych.  

 

Działka w kształcie 

prostokąta, zaadoptowana 
pod ogródki działkowe,  

w części zadrzewiona. 

Przylegająca do ulicy 
część stanowi tereny 

mieszkaniowe,  

a pozostały obszar  
to grunty orne w klasie 

RIVa, RIVb.  

Pod uprawy 

ogrodowe. 

2MW,12D,KDL - 

zabudowa 
wielorodzinna, 

ogródki 

działkowe, droga 
lokalna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z dn. 

09.01.2013r.dla gruntów 

przeznaczonych pod uprawy 
ogrodowe o pow. do 0,10 ha 

stosuje się przelicznik 0,10 

zł za 1m2. 

Czynsz roczny w 

kwocie 60,00zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 



4 339/55 

0,0200 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

1,4848 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice  - przy ulicy 

Zielonej, na zapleczu posesji nr 

19, 21. Sąsiedztwo stanowią 

tereny upraw rolnych.  

 

Działka w kształcie 

prostokąta, zaadoptowana 

pod ogródki działkowe,  
w części zadrzewiona. 

Przylegająca do ulicy 

część stanowi tereny 
mieszkaniowe,  

a pozostały obszar  

to grunty orne w klasie 
RIVa, RIVb.  

Pod uprawy 

ogrodowe. 

2MW,12D,KDL - 

zabudowa 

wielorodzinna, 
ogródki 

działkowe, droga 

lokalna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z dn. 
09.01.2013r.dla gruntów 

przeznaczonych pod uprawy 

ogrodowe o pow. do 0,10 ha 
stosuje się przelicznik 0,10 

zł za 1m2. 

Czynsz roczny w 

kwocie 20,00zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

5 339/55 

0,1000 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

1,4848 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice  - przy ulicy 
Zielonej, na zapleczu posesji nr 

19, 21. Sąsiedztwo stanowią 

tereny upraw rolnych.  

 

Działka w kształcie 
prostokąta, zaadoptowana 

pod ogródki działkowe,  

w części zadrzewiona. 
Przylegająca do ulicy 

część stanowi tereny 

mieszkaniowe,  
a pozostały obszar  

to grunty orne w klasie 

RIVa, RIVb.  

Pod uprawy 
ogrodowe. 

2MW,12D,KDL - 
zabudowa 

wielorodzinna, 

ogródki 
działkowe, droga 

lokalna 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z dn. 

09.01.2013r.dla gruntów 
przeznaczonych pod uprawy 

ogrodowe o pow. 0,10 ha 

stosuje się przelicznik 0,10 
zł za 1m2. 

Czynsz roczny w 
kwocie 100,00zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

6 339/55 

0,0200 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

1,4848 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice  - przy ulicy 

Zielonej, na zapleczu posesji nr 
19, 21. Sąsiedztwo stanowią 

tereny upraw rolnych.  

 

Działka w kształcie 

prostokąta, zaadoptowana 
pod ogródki działkowe,  

w części zadrzewiona. 

Przylegająca do ulicy 
część stanowi tereny 

mieszkaniowe,  

a pozostały obszar  
to grunty orne w klasie 

RIVa, RIVb.  

Pod uprawy 

ogrodowe. 

2MW,12D,KDL - 

zabudowa 
wielorodzinna, 

ogródki 

działkowe, droga 
lokalna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z dn. 

09.01.2013r.dla gruntów 

przeznaczonych pod uprawy 
ogrodowe o pow. do 0,10 ha 

stosuje się przelicznik 0,10 

zł za 1m2. 

Czynsz roczny w 

kwocie 20,00zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

7 339/55 

0,0450 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

1,4848 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice  - przy ulicy 

Zielonej, na zapleczu posesji nr 
19, 21. Sąsiedztwo stanowią 

tereny upraw rolnych.  

 

Działka w kształcie 

prostokąta, zaadoptowana 
pod ogródki działkowe,  

w części zadrzewiona. 

Przylegająca do ulicy 
część stanowi tereny 

mieszkaniowe,  

a pozostały obszar  
to grunty orne w klasie 

RIVa, RIVb.  

Pod uprawy 

ogrodowe. 

2MW,12D,KDL - 

zabudowa 
wielorodzinna, 

ogródki 

działkowe, droga 
lokalna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z dn. 

09.01.2013r.dla gruntów 

przeznaczonych pod uprawy 
ogrodowe o pow. do 0,10 ha 

stosuje się przelicznik 0,10 

zł za 1m2. 

Czynsz roczny w 

kwocie 45,00zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 



8 177/5 

0,2500 

 

OP1N/ 

00041152/3 

Mańkowice  – działka położona 

na zapleczu zabudowy 

zagrodowej, za posesją 
mieszkalną nr 75, 76, w 

otoczeniu gruntów rolnych oraz 

rowu melioracyjnego. Działka 
nie posiada dostępu do drogi 

publicznej. 

Mańkowice  – 

użytkowana rolniczo 

działka gruntu rolnego 
RIVb, ŁIV, kształtu 

prostokąta. 
 

Pod uprawy rolne. Brak mpzp Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z dn. 
09.01.2013r.dla gruntów 

przeznaczonych pod uprawy 

rolne o pow.  do 0,4900 ha 
stosuje się przelicznik 0,10 

zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 250,00 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

9 140/1 

0,0900 

OP1N/ 

00041144/4 

Budzieszowice- na zapleczu 

działki zagrodowej o nr 
porządkowym 21. Dostęp 

zapewnia droga wewnętrzna 

gruntowa o nr działki 130. 

Działka gruntu rolnego 

RIIIb,  kształtu prostokąta, 
użytkowana rolniczo.  

Pod uprawy rolne. 11MR,MN,U,KD

w - zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, 
usługi, droga 

wewnętrzna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 
pod uprawy rolne o pow.  do 

0,4900 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2 

Czynsz roczny  

w kwocie 90,00 zł 
wnoszony zgodnie  

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

10 

 

138/1 

0,1900 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

0,3000 ha) 

OP1N/ 

00041144/4 

Budzieszowice- na zapleczu 

zabudowy zagrodowej wsi, w 
niedalekiej odległości od posesji 

nr 15. Dostęp zapewnia droga 

wewnętrzna gruntowa o nr 

działki 130. 

Część działki gruntu kl. 

RIIIb, RIVa, kształtu 
prostokąta, 

wykorzystywana rolniczo. 

Pod uprawy rolne. 11MR,MN,U,KD

w - zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, 
usługi, droga 

wewnętrzna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 
pod uprawy rolne o pow.  do 

0,4900 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 190,00 zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

11 449/13 

0,0020 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,3300 ha) 

OP1N/ 

00037905/6 

Łambinowice ul. Kolejowa - 

przy dr powiatowej oznaczonej 
nr działki 452,w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego. 

Część działki 

sklasyfikowana jako 
tereny mieszkaniowe, 

zagospodarowana pod 
garaże blaszane własności 

lokatorów zamieszkałych 

w pobliskim budynku nr 
19-25. 

Pod garaże  

nie związane trwale  

z gruntem. 

21MW,MN – 

zabudowa 
mieszkaniowa 

wielorodzinna i 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z dn. 

09.01.2013r.dla gruntów 
zajętych pod garaże nie 

związane trwale z gruntem 

stosuje się przelicznik 

1,00zł+VAT za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 20zł netto + 
należny Vat - wnoszony 

w kolejnych 3 latach 
trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

12 449/13 

0,0020 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,3300 ha) 

OP1N/ 

00037905/6 

Łambinowice ul. Kolejowa - 

przy dr powiatowej oznaczonej 

nr działki 452, w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

Część działki 
sklasyfikowana jako 

tereny mieszkaniowe, 

zagospodarowana pod 
garaże blaszane własności 

lokatorów zamieszkałych 

w pobliskim budynku nr 
19-25. 

Pod garaże  
nie związane trwale  

z gruntem. 

21MW,MN – 
zabudowa 

mieszkaniowa 

wielorodzinna i 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z dn. 

09.01.2013r.dla gruntów 
zajętych pod garaże nie 

związane trwale z gruntem 

stosuje się przelicznik 

1,00zł+VAT za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 20zł netto + 

należny Vat - wnoszony 

w kolejnych 3 latach 
trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 



13 449/13 

0,0020 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

0,3300 ha) 

OP1N/ 

00037905/6 

Łambinowice ul. Kolejowa - 

przy dr powiatowej oznaczonej 

nr działki 452, w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

Część działki 

sklasyfikowana jako 

tereny mieszkaniowe, 
zagospodarowana pod 

garaże blaszane własności 

lokatorów zamieszkałych 
w pobliskim budynku nr 

19-25. 

Pod garaże  

nie związane trwale  

z gruntem. 

21MW,MN – 

zabudowa 

mieszkaniowa 
wielorodzinna i 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z dn. 
09.01.2013r.dla gruntów 

zajętych pod garaże nie 

związane trwale z gruntem 
stosuje się przelicznik 

1,00zł+VAT za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 20zł netto + 

należny Vat - wnoszony 
w kolejnych 3 latach 

trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

14 449/13 

0,0020 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

0,3300 ha) 

OP1N/ 

00037905/6 

Łambinowice ul. Kolejowa - 

przy dr powiatowej oznaczonej 

nr działki 45,2 w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

Część działki 

sklasyfikowana jako 

tereny mieszkaniowe, 
zagospodarowana pod 

garaże blaszane własności 

lokatorów zamieszkałych 
w pobliskim budynku nr 

19-25. 

Pod garaże  

nie związane trwale  

z gruntem. 

21MW,MN – 

zabudowa 

mieszkaniowa 
wielorodzinna i 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z dn. 
09.01.2013r.dla gruntów 

zajętych pod garaże nie 

związane trwale z gruntem 
stosuje się przelicznik 

1,00zł+VAT za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 20zł netto + 

należny Vat - wnoszony 
w kolejnych 3 latach 

trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

15 449/13 

0,0020 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

0,3300 ha) 

OP1N/ 

00037905/6 

Łambinowice ul. Kolejowa - 

przy dr powiatowej oznaczonej 

nr działki 452, w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego 

Część działki 

sklasyfikowana jako 

tereny mieszkaniowe, 
zagospodarowana pod 

garaże blaszane własności 

lokatorów zamieszkałych 

w pobliskim budynku nr 

19-25. 

Pod garaże  

nie związane trwale  

z gruntem. 

21MW,MN – 

zabudowa 

mieszkaniowa 
wielorodzinna i 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z dn. 
09.01.2013r.dla gruntów 

zajętych pod garaże nie 

związane trwale z gruntem 

stosuje się przelicznik 

1,00zł+VAT za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 20zł netto + 

należny Vat - wnoszony 
w kolejnych 3 latach 

trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

16 449/13 

0,0020 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

0,3300 ha) 

OP1N/ 

00037905/6 

Łambinowice ul. Kolejowa - 

przy dr powiatowej oznaczonej 
nr działki 452, w bezpośrednim 

sąsiedztwie budynku 

mieszkalnego wielorodzinnego. 

Część działki 

sklasyfikowana jako 
tereny mieszkaniowe, 

zagospodarowana pod 

garaże blaszane własności 
lokatorów zamieszkałych 

w pobliskim budynku nr 

19-25. 

Pod garaże  

nie związane trwale  

z gruntem. 

21MW,MN – 

zabudowa 
mieszkaniowa 

wielorodzinna i 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z dn. 

09.01.2013r.dla gruntów 

zajętych pod garaże nie 
związane trwale z gruntem 

stosuje się przelicznik 

1,00zł+VAT za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 20zł netto + 
należny Vat - wnoszony 

w kolejnych 3 latach 

trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 



17 554 

0,1000 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

1,7600 ha) 

OP1N/ 

00041149/9 

Bielice – fragment dr 
wewnętrznej gruntowej, 

położonej w kompleksie gruntów 

rolnych  znajdujących się  
między rzeką Nysą  Kłodzką, a 

akwenem wodnym. 

Działka posiada 
połączenie z dr publiczną 

kat. powiatowej poprzez 

dr wew. o nr działek 566 i 

611/2. 

Pod uprawy rolne. w części pod 
4PE,5PE,PE-F,- 

tereny 

eksploatacji, 
filarów 

ochronnych; 

część działki 
nieobjęta mpzp 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy rolne o pow. do 

0,49 ha stosuje się 
przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 100,00 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

18 555/1 

0,3000 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,3969 ha) 

OP1N/ 

00041149/9 

Bielice- fragment dr wewnętrznej 
gruntowej, położonej w 

kompleksie gruntów rolnych  

znajdujących się między rzeką 
Nysą Kłodzką, a akwenem 

wodnym 

Działka posiada 
połączenie z dr publiczną 

kat. powiatowej poprzez 

drogi wewnętrzne 
gruntowe m.in. o nr  554, 

566,611/2.  

Pod uprawy rolne. w części pod 
1UTL,UG,UH,W

P-II,1RP - tereny 

rekreacji, wód 
płynących, roli; 

część działki 

nieobjęta mpzp 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy rolne o pow. do 

0,49 ha stosuje się 
przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 300,00 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 

19 666 

0,1250  

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

0,2100 ha) 

 

 

OP1N/ 

00041149/9 

Bielice- fragment dr wewnętrznej 

gruntowej, położonej w 
kompleksie gruntów rolnych  

zlokalizowanych  w pobliżu  

koryta Nysy Kłodzkiej i gruntów  

wsi Drogoszów. 

Działka gruntu o kształcie 

wydłużonego prostokąta, 
droga wewnętrzna 

użytkowana rolniczo. 

Dostęp  poprzez drogi 
wewnętrzne gruntowe 

m.in. o nr  577,580, 

572,571,678/1  łączące  

się z drogą publiczną kat. 

powiatowej. 

Pod uprawy rolne. Brak mpzp Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 
pod uprawy rolne o pow. do 

0,49 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 125,00 zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 

20 580 

0,1500 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,4800 ha) 

OP1N/ 

00041149/9 

Bielice - fragment dr 
wewnętrznej gruntowej, 

położonej w kompleksie gruntów 

rolnych  zlokalizowanych  w 
pobliżu  koryta Nysy Kłodzkiej i 

gruntów  wsi Drogoszów. 

Działka gruntu o kształcie 
wydłużonego prostokąta, 

droga wewnętrzna w 

części użytkowana 
rolniczo, przebiegająca 

równolegle do dr 

powiatowej o nr działki 
681. Dostęp  poprzez 

drogi wewnętrzne 

gruntowe m.in. o nr  

572,571,678/1  łączące  

się z drogą publiczną kat. 

powiatowej. 

Pod uprawy rolne. Brak mpzp Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy rolne o pow. do 

0,49 ha stosuje się 
przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 150,00 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 



21 532 

0,0300 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,6300 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Jednostka ewidencyjna 

Łambinowice, przysiołek Okopy 

-przy dr powiatowej nr 1533O, w 

sąsiedztwie posesji mieszkalnej 

nr 3. 

Działka gruntu o kształcie 
wydłużonego prostokąta, 

sklasyfikowana jako PsIV, 

użytkowana  
w części pod przydomowy 

ogród przez właścicieli 

posesji nr 7. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

 

11 US – sport, 

rekreacja 
Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 

pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 30,00 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

22 391 

0,1000 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

1,8500 ha) 

OP1N/ 

00041152/3 

Mańkowice –przy szkole 

podstawowej, na zapleczu 
zabudowy zagrodowej, w tym 

posesji mieszkalnej 114, 115, w 
pobliżu drogi powiatowej 

oznaczonej nr działki 571. 

Część działki gruntu 

sklasyfikowana jako 
RIVa, rowy, użytkowana 

rolniczo. 

 

Pod uprawy rolne. Brak mpzp Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy rolne o pow. do 

0,49 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 100,00 zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 

23 391 

0,1400 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

1,8500 ha) 

OP1N/ 

00041152/3 

Mańkowice –przy szkole 
podstawowej, na zapleczu 

zabudowy zagrodowej, w tym 

posesji mieszkalnej 114, 115, w 
pobliżu drogi powiatowej 

oznaczonej nr działki 571. 

Część działki gruntu 
sklasyfikowana jako 

RIVa, rowy, użytkowana 

rolniczo. 

 

Pod uprawy rolne. Brak mpzp Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy rolne o pow. do 
0,49 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 140,00 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 

24 391 

0,5200 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

1,8500 ha) 

OP1N/ 

00041152/3 

Mańkowice –przy szkole 

podstawowej, na zapleczu 
zabudowy zagrodowej, w tym 

posesji mieszkalnej 114, 115, w 

pobliżu drogi powiatowej 

oznaczonej nr działki 571. 

Część działki gruntu 

sklasyfikowana jako 
RIVa, rowy, użytkowana 

rolniczo. 

 

Pod uprawy rolne Brak mpzp Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 
pod uprawy rolne o pow. od 

0,50 ha do 0,99 ha stosuje 

się przelicznik 0,05 zł za 

1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 260,00 zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 

25 391 

0,1400 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

1,8500 ha) 

OP1N/ 

00041152/3 

Mańkowice –przy szkole 

podstawowej, na zapleczu 
zabudowy zagrodowej, w tym 

posesji mieszkalnej 114, 115, w 

pobliżu drogi powiatowej 

oznaczonej nr działki 571. 

Część działki gruntu 

sklasyfikowana jako 
RIVa, rowy, do użytku 

rolniczego. 

 

Pod uprawy rolne Brak mpzp Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 
pod uprawy rolne o pow. do 

0,49 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 140,00 zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 



26 103/2 

0,0168 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,1789 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice, ul. Obozowa – 

za działką nr 103/1 zabudowaną 

wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym nr 42. 

Działka kształtu 
prostokąta, dojście 

następuje przez 

służebność ustaloną na 
działce 103/1. Działka 

stanowi użytki orne w 

klasie RIVb, RV i 
wykorzystywana jest pod 

przydomowe uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

62MN – 
zabudowa 

mieszkalna 

jednorodzinna z 
dopuszczeniem 

przeznaczenia 

części budynku 
na wykonywanie 

działalności 

gospodarczej 
przez właściciela 

budynku 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 

pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 16,80 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 

27 103/2 

0,0123 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

0,1789 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice, ul. Obozowa – 

za działką nr 103/1 zabudowaną 

wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym nr 42. 

Działka kształtu 

prostokąta, dojście 

następuje przez 
służebność ustaloną na 

działce 103/1. Działka 

stanowi użytki orne w 
klasie RIVb, RV i 

wykorzystywana jest pod 

przydomowe uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

62MN – 

zabudowa 

mieszkalna 
jednorodzinna z 

dopuszczeniem 

przeznaczenia 
części budynku 

na wykonywanie 

działalności 
gospodarczej 

przez właściciela 

budynku 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 
dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 
pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 12,30 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

28 103/2 

0,0168 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

0,1789 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice, ul. Obozowa – 

za działką nr 103/1 zabudowaną 

wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym nr 42. 

Działka kształtu 

prostokąta, dojście 

następuje przez 
służebność ustaloną na 

działce 103/1. Działka 

stanowi użytki orne w 
klasie RIVb, RV i 

wykorzystywana jest pod 

przydomowe uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

62MN – 

zabudowa 

mieszkalna 
jednorodzinna z 

dopuszczeniem 

przeznaczenia 
części budynku 

na wykonywanie 

działalności 
gospodarczej 

przez właściciela 

budynku 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 
dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 
pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 16,80 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 



29 103/2 

0,0182 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,1789 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice, ul. Obozowa – 

za działką nr 103/1 zabudowaną 

wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym nr 42. 

Działka kształtu 
prostokąta, dojście 

następuje przez 

służebność ustaloną na 
działce 103/1. Działka 

stanowi użytki orne w 

klasie RIVb, RV i 
wykorzystywana jest pod 

przydomowe uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

62MN – 
zabudowa 

mieszkalna 

jednorodzinna z 
dopuszczeniem 

przeznaczenia 

części budynku 
na wykonywanie 

działalności 

gospodarczej 
przez właściciela 

budynku 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 

pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 18,20 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

30 103/2 

0,0168 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

0,1789 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice, ul. Obozowa – 

za działką nr 103/1 zabudowaną 

wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym nr 42. 

Działka kształtu 

prostokąta, dojście 

następuje przez 
służebność ustaloną na 

działce 103/1. Działka 

stanowi użytki orne w 
klasie RIVb, RV i 

wykorzystywana jest pod 

przydomowe uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

62MN – 

zabudowa 

mieszkalna 
jednorodzinna z 

dopuszczeniem 

przeznaczenia 
części budynku 

na wykonywanie 

działalności 
gospodarczej 

przez właściciela 

budynku 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 
dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 
pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 16,80 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

31 103/2 

0,0143 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

0,1789 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice, ul. Obozowa – 

za działką nr 103/1 zabudowaną 

wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym nr 42. 

Działka kształtu 

prostokąta, dojście 

następuje przez 
służebność ustaloną na 

działce 103/1. Działka 

stanowi użytki orne w 
klasie RIVb, RV i 

wykorzystywana jest pod 

przydomowe uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

62MN – 

zabudowa 

mieszkalna 
jednorodzinna z 

dopuszczeniem 

przeznaczenia 
części budynku 

na wykonywanie 

działalności 
gospodarczej 

przez właściciela 

budynku 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 
dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 
pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 14,30 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 



32 103/2 

0,0148 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,1789 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice, ul. Obozowa – 

za działką nr 103/1 zabudowaną 

wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym nr 42. 

Działka kształtu 
prostokąta, dojście 

następuje przez 

służebność ustaloną na 
działce 103/1. Działka 

stanowi użytki orne w 

klasie RIVb, RV i 
wykorzystywana jest pod 

przydomowe uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

62MN – 
zabudowa 

mieszkalna 

jednorodzinna z 
dopuszczeniem 

przeznaczenia 

części budynku 
na wykonywanie 

działalności 

gospodarczej 
przez właściciela 

budynku 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 

pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 14,80 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

33 103/2 

0,0168 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

0,1789 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice, ul. Obozowa – 

za działką nr 103/1 zabudowaną 

wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym nr 42. 

Działka kształtu 

prostokąta, dojście 

następuje przez 
służebność ustaloną na 

działce 103/1. Działka 

stanowi użytki orne w 
klasie RIVb, RV i 

wykorzystywana jest pod 

przydomowe uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

62MN – 

zabudowa 

mieszkalna 
jednorodzinna z 

dopuszczeniem 

przeznaczenia 
części budynku 

na wykonywanie 

działalności 
gospodarczej 

przez właściciela 

budynku 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 
dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 
pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 16,80 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 

34 103/2 

0,0160 

(część działki  
z powierzchni 

całkowitej  

0,1789 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice, ul. Obozowa – 

za działką nr 103/1 zabudowaną 

wielorodzinnym budynkiem 

mieszkalnym nr 42. 

Działka kształtu 

prostokąta, dojście 

następuje przez 
służebność ustaloną na 

działce 103/1. Działka 

stanowi użytki orne w 
klasie RIVb, RV i 

wykorzystywana jest pod 

przydomowe uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

62MN – 

zabudowa 

mieszkalna 
jednorodzinna z 

dopuszczeniem 

przeznaczenia 
części budynku 

na wykonywanie 

działalności 
gospodarczej 

przez właściciela 

budynku 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 
dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 
pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 16,00 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji 



35 196/1 

0,0360 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,1295 ha) 

OP1N/ 
00041143/7 

Łambinowice - na zapleczu 
działki  nr 196/2  zabudowanej 

budynkiem mieszkalno-

użytkowym nr 10 przy ul. T. 
Zawadzkiego. 

Działka kształtu 
prostokąta, 

sklasyfikowana jako 

grunty orne RIVa. Dojście 
do działki następuje od 

strony  drogi gruntowej 

będącej przedłużeniem ul. 
Leśnej. Działka 

wykorzystywana jest do 

przydomowych upraw 

ogrodowych.  

Pod uprawy 

ogrodowe. 

10MN,19MN – 
zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 

pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 36,00 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

36 196/1 

0,0200 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,1295 ha) 

OP1N/ 
00041143/7 

Łambinowice - na zapleczu 
działki  nr 196/2  zabudowanej 

budynkiem mieszkalno-

użytkowym nr 10 przy ul. T. 
Zawadzkiego. 

Działka kształtu 
prostokąta, 

sklasyfikowana jako 

grunty orne RIVa. Dojście 
do działki następuje od 

strony  drogi gruntowej 

będącej przedłużeniem ul. 
Leśnej. Działka 

wykorzystywana jest do 

przydomowych upraw 

ogrodowych.  

Pod uprawy 

ogrodowe. 

10MN,19MN – 
zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 

pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 20,00 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy (do lat 3) 

opłaty nie podlegają 

aktualizacji 

37 196/1 

0,0360 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  
0,1295 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice - na zapleczu 

działki  nr 196/2  zabudowanej 
budynkiem mieszkalno-

użytkowym nr 10 przy ul. T. 

Zawadzkiego. 

Działka kształtu 

prostokąta, 
sklasyfikowana jako 

grunty orne RIVa. Dojście 

do działki następuje od 
strony  drogi gruntowej 

będącej przedłużeniem ul. 

Leśnej. Działka 
wykorzystywana jest do 

przydomowych upraw 

ogrodowych.  

Pod uprawy 

ogrodowe. 

10MN,19MN – 

zabudowa 
mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 
Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 
pod uprawy ogrodowe o 

pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 36,00 zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 
nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy (do lat 3) 
opłaty nie podlegają 

aktualizacji 

38 196/1 

0,0164 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

0,1295 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice - na zapleczu 

działki  nr 196/2  zabudowanej 

budynkiem mieszkalno-

użytkowym nr 10 przy ul. T. 

Zawadzkiego. 

Działka kształtu 

prostokąta, 

sklasyfikowana jako 

grunty orne RIVa. Dojście 

do działki następuje od 

strony  drogi gruntowej 
będącej przedłużeniem ul. 

Leśnej. Działka 

wykorzystywana jest do 
przydomowych upraw 

ogrodowych.  

Pod uprawy 

ogrodowe. 

10MN,19MN – 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe o 
pow. do 0,10 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 16,40 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy (do lat 3) 

opłaty nie podlegają 

aktualizacji 



39 222 

0,5400 

(część działki  

z powierzchni 
całkowitej  

0,6900ha) 

OP1N/ 
00041142/0 

Wierzbie - za zabudową 
zagrodową wsi, przy drodze 

wewnętrznej strażackiej o nr 

działki 245 i dr wewnętrznej 
gruntowej o nr działki 191.  
 

Działka kształtu 
zbliżonego do kwadratu, 

oznaczona jako 

klasoużytek RV, Lz-RV. 
Dojazd jest zapewniony z 

drogi gruntowej biegnącej 

wzdłuż  zabudowy  
w kierunku pól 

uprawnych. 

Pod uprawy rolne. R,ZŁ – rola, 
zieleń łęgowa 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 
dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy rolne o pow. od 

0,50 ha do 0,99 ha stosuje 
się przelicznik 0,05 zł za 

1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 270,00 zł 

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 
określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

40 339/53 

21,64 m2 lokalu 

użytkowego na 

działce  o pow. 

całkowitej  

0,3141 ha,  

OP1N/ 

00084970/6 

 

Łambinowice – była portiernia 
POM-u, przy ul. T. Zawadzkiego 

33, w pobliżu budynku 

administracyjnego Zakładu 

Gospodarki Komunalnej. 

Działka sklasyfikowana 
jako tereny mieszkaniowe, 

zabudowana m.in. 

budynkiem użytkowym 

Id.bud.:160704_2.0006.60

6_BUD (59,53m2), 
posiadającym osobne 

wejście od strony parku. 
 

Pod składowanie. w części 2P,U,S – 
zabudowa 

usługowa, 

przemysłowa, 

składowania i 

magazynowania;  
4U – zabudowa 

usługowa; KDL – 

tereny dróg 
lokalnych 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice 

Nr 0050/2/2013 z 

dn.09.01.2013r. 

dla gruntów zajętych pod 

place, parkingi, składy 
stosuje się przelicznik 1,25 

zł + VAT za 1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie 27,05 zł netto 

+ podatek Vat + ryczałt 

za dostęp do energii -

wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 
dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 
określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 
dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

41 492 

0,2000 

OP1N/ 

00041142/0 

Wierzbie –  

na zapleczu posesji mieszkalnej 
nr 33, bez bezpośredniego 

dostępu do drogi publicznej,  

w otoczeniu zabudowy 
zagrodowej i 

użytków rolnych. 

Niezabudowana, 

nieogrodzona, użytkowana 
rolniczo działka gruntu 

rolnego kształtu 

prostokąta, położona na 
terenie równinnym,  

użytek  

w klasie RIVb, RV, ŁIV.  

Pod uprawy rolne. 23MR,MN,U – 

zabudowa 
zagrodowa, 

mieszkaniowa 

jednorodzinna z 
dopuszczeniem 

usług 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice  
Nr 0050/2/2013  

z dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 
pod uprawy rolne o pow. do 

0,49 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 200,00 zł 
wnoszony w kolejnych 

3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  
(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

42 350/2 

0,0700 

OP1N/ 

00041149/9 

Bielice na zapleczu posesji 

mieszkalnej nr 69 bez 

bezpośredniego dostępu do 
drogi, w sąsiedztwie użytków 

rolnych. Nieruchomość posiada 

połączenie z drogą publiczną 
powiatową (nr działki 680), 

poprzez nieruchomości 

sąsiadujące.  

Działka gruntu ornego 

RIVb, kształtu prostokąta 

użytkowana pod uprawy 

ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe 
Brak mpzp Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/2/2013  
z dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe  
o pow. do 0,49 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł/m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 70,00 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie  

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 



43 651/1 

0,0321 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice przy ul. 

Słonecznej w otoczeniu działki 

nr 673/3 własności Gminy 
Łambinowice (pas na 

poszerzenie ulicy Słonecznej) 

oraz  posesji mieszkalnych nr 
1,3,5,15. 

Niezabudowana, 

nieogrodzona działka 

gruntu kształtu 
nieregularnego (użytek 

klasy Bp). 

 

Pod uprawy 

ogrodowe. 

58 MN – 

zabudowa 

mieszkaniowa 
jednorodzinna z 

dopuszczeniem 

możliwości 
wykonywania 

działalności 

gospodarczej 
przez właściciela 

obiektu. 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/2/2013  
z dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy ogrodowe  
o pow. do 0,49 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł/m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 32,10 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Z uwagi na czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) opłaty nie 

podlegają aktualizacji. 

44 600/8 

0,0035 

(część działki) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice –  
w pobliżu przepompowni,  

przy dr wew. własności Gminy  

Ł-ce oznaczonej nr działki 602/2, 
mającej połączenie  

z drogą publiczną tj. ul. 

Obozową prowadzącą w 
kierunku Tułowic. 
 

 

Działka gruntu kształtu 
prostokąta, 

sklasyfikowana jako 

tereny mieszkaniowe. 

Pod zabudowę 

garażową. 

33KS- pod 
zespoły garażowe 

samochodów 

osobowych z 
dopuszczeniem 

jako funkcji 

uzupełniającej 
zieleni 

skwerowej. 

Zgodnie z zarządzeniem 
Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/2/2013  

z dn.09.01.2013r. 
dla gruntów zajętych pod 

garaże trwale związane z 

gruntem stosuje się 
przelicznik 1,50zł+Vat za 

1m2. 

Czynsz roczny  
w kwocie netto 52,50 + 

należny podatek Vat w 

stawce 23% wnoszony 
w kolejnych 7  latach 

trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  
z warunkami umowy 

dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

Podatek lokalny 
(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Wysokość czynszu 
korygowana  

co rok począwszy  

od 2020 r.  
o ogłoszony  

w MP, średnioroczny 

wskaźnik wzrostu cen 
towarów i usług 

konsumpcyjnych 

ogółem,  
w stosunku  

do roku poprzedniego, 

pod warunkiem, że 
będzie miał on wartość 

dodatnią. 

45 521/8 

0,0675 

OP1N/ 

00041143/7 

Okopy, w obrębie Łambinowice 

w kompleksie gruntów rolnych  

i zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej. Nieruchomość 

posiada dostęp do drogi 

własności gminy Łambinowice o 
nawierzchni gruntowej  

o nr działki 508. 

Niezabudowana, 

nieogrodzona działka 

gruntu ornego(użytek 
klasy: RIVb,RV), 

położona na terenie 

płaskim, w pobliżu posesji 
mieszkalnej nr 16. 

Nieruchomość kształtu 

wydłużonego prostokąta, 
użytkowana rolniczo. 
 

Pod uprawy rolne 9MR,MN,U – 

zabudowa 

zagrodowa, 
mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

usługi 

Zgodnie z zarządzeniem 

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/2/2013  
z dn.09.01.2013r. 

dla gruntów przeznaczonych 

pod uprawy rolne o pow. do 
0,49 ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł za 1m2. 

Czynsz roczny  

w kwocie 67,50 zł 

wnoszony w kolejnych 
3 latach trwania umowy 

dzierżawy zgodnie  

z warunkami umowy 
dzierżawy, w terminach 

określonych w umowie 

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. 18.10.2019 – 08.11.2019 r.) poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie: Mańkowice, Okopy, Wierzbie, Budzieszowice, Bielice, 

J.Dolna, w Biuletynie Inf. Publicznej pod adresem: www.bip.lambinowice.pl oraz poprzez informację o zamieszczeniu wykazu w prasie lokalnej.   
Wójt 

/-/ Tomasz Karpiński 
 

Łambinowice, 18.10.2019 r. 
Wyk.E.Pętal                                                  
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