
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice  

nr 0050/ 27 /2020 z dnia 06 marca 2020       

                                                           

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-

darowania 

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 

1 599/27 

część  

o powierzchni 

0,0400 ha 
 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice – tern 

zakrzaczony i 

zadrzewiony za 

zwartą zabudową 

wsi, na zapleczu 

dzierżawionych 

użytków zielonych. 

Fragment nieruchomości 

stanowiący użytek klasy Lzr-

PsV kształtu prostokąta, 

porośnięty roślinnością 

krzaczasto-trawiastą. 

wykorzystanie 

ogrodowe 

ZL:1 – o 

podstawowym 

przeznaczeniu 

dla lasów 

Zgodnie z 

zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice  

Nr 0050/2/2013  

z dn.09.01.2013r. 

dla gruntów 

zajętych pod 

uprawy ogrodowe o 

pow. do 0,10ha 

stosuje się 

przelicznik 0,10 zł 

za 1m2powierzchni. 

Czynsz roczny w 

kwocie 40,00 zł 

wnoszony w terminach 

ustalonych w umowie 

dzierżawy. Wysokość 

czynszu podlega 

zmianie w przypadku 

zmiany wysokości 

stawek określonych  

w przepisach 

odrębnych. 

Opłaty (podatek 

lokalny). 

Z uwagi na 

czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) 

opłaty nie 

podlegają 

aktualizacji. 

2 68/2 

68/4 

68/3 

o łącznej 

powierzchni 

0,3418 

OP1N/ 

00041144/4 

Budzieszowice – 

obszar dawnego 

boiska sportowego 

położony przy 

wyjeździe z 

miejscowości przy 

drodze wojewódzkiej 

nr 406 prowadzącej 

w kierunku Nysy 

Sąsiadujące działki 

niezabudowane, 

niezagospodarowane, 

nieuzbrojone, porośnięte 

roślinnością trawistą z 

dostępem do drogi publicznej 

bez urządzonego zjazdu. 

Działki stanowią użytek klasy 

ŁIV. Wzdłuż wschodniej 

granicy działek posadowione 

jest ogrodzenie trwałe nie 

stanowiące własności gminy 

Łambinowice, wykraczające 

nieznacznie na teren działek. 

Działki są wolne od obciążeń, 

praw i roszczeń osób trzecich. 

wykorzystanie 

rolne 

6MR,MN,U – 

zabudowa 

zagrodowa, 

mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

usługi 

Zgodnie z 

zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice  

Nr 0050/2/2013  

z dn.09.01.2013r. 

dla gruntów 

użytkowanych 

rolniczo o pow. do 

0,49ha stosuje się 

przelicznik 0,10 zł 

za 1m2powierzchni. 

Czynsz roczny w 

kwocie 341,80 zł 

wnoszony w terminach 

ustalonych w umowie 

dzierżawy. Wysokość 

czynszu podlega 

zmianie w przypadku 

zmiany wysokości 

stawek określonych  

w przepisach 

odrębnych. 

Opłaty (podatek 

lokalny). 

Z uwagi na 

czas trwania 

dzierżawy  

(do lat 3) 

opłaty nie 

podlegają 

aktualizacji. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  (tj. 06.03.2020 – 27.03.2020) poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie Budzieszowice, 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, 06.03.2020 r. 

Wyk.E.Pętal 
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