
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice nr 0050/ 155  /2020 z dnia 08 grudnia 2020 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-

darowania 

Przeznaczenie 

w mpzp 

Wysokość  opłat  

za dzierżawę 

/rok/ 

Terminy wnoszenia opłat Inf. 

o dzierżawie 

Aktualizacja opłat 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 599/27 

0,0019 

(część działki) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice –  

w pobliżu zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

przy ulicy Szkolnej nr 5, 7, w 

otoczeniu terenów zielonych, 

zakrzewionych i 

zadrzewionych. Dostęp do 

drogi publicznej tj. ul. 

Obozowej prowadzącej w 

kierunku Tułowic zapewniają 

sąsiadujące działki gruntu 

stanowiące dr wewnętrzne 

gminne o nr 613/11, 602/2 oraz 

ustanowione prawo 

służebności przejścia i 

przejazdu na części działki nr 

613/32. 

Działka gruntu kształtu 

prostokąta o wymiarach 

3,10 m x 6,10 m w postaci 

płyty fundamentowej 

sąsiadującej z 

identycznymi elementami 

tworzącymi kompleks 

zespołu garażowego o 

pow. całkowitej około 

0,3582 ha wyposażony w 

infrastrukturę 

towarzyszącą (drogi 

wewnętrzne, oświetlenie) 

zabudowana blaszanym 

boksem nr 32 

Pod 

zabudowę 

garażową. 

KS:1- pod 

tereny obsługi 

komunikacji - 

garaże. 

24,28 brutto - 

zgodnie z 

zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020  

z dn.04.12.2020r. 

(par. 1 ust.4) 

Czynsz roczny  

wnoszony w kolejnych  

latach trwania umowy 

dzierżawy w terminie do 

31 marca 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości) 

1. Wysokość czynszu ulega 

podwyższeniu o ogłoszony  

w MP, średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, w stosunku 

do roku poprzedniego 

(kalendarzowego), pod warunkiem, 

że będzie miał on wartość dodatnią. 

Zmiana wysokości czynszu z tego 

tytułu wprowadzana będzie 

począwszy od następnego miesiąca 

po opublikowaniu wskaźnika w MP  

i nie wymaga pisemnego aneksu do 

umowy.  

2 600/7 

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(B). 

Zabudowana boksem 

garażowym nr 2. 

Pod 

zabudowę 

garażową 

33KS- pod 

zespoły 

garażowe 

samochodów 

osobowych z 

dopuszczeniem 

jako funkcji 

uzupełniającej 

zieleni 

skwerowej 

68,46 zł brutto - 

zgodnie z 

zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

(par. 1 ust.4) 

Czynsz roczny  

wnoszony w kolejnych  

latach trwania umowy 

dzierżawy w terminie do 

31 marca, w roku 2027 – 

w kwocie ustalonej w 

umowie za okres 

01.01.27r. -01.04.27 r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Wysokość czynszu ulega 

podwyższeniu o ogłoszony  

w MP, średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, w stosunku 

do roku poprzedniego 

(kalendarzowego), pod warunkiem, 

że będzie miał on wartość dodatnią. 

Zmiana wysokości czynszu z tego 

tytułu wprowadzana będzie 

począwszy od następnego miesiąca 

po opublikowaniu wskaźnika w MP  

i nie wymaga pisemnego aneksu do 

umowy. 



3 600/8 

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(B). 

Zabudowana boksem 

garażowym nr 20. 

Pod 

zabudowę 

garażową 

33KS- pod 

zespoły 

garażowe 

samochodów 

osobowych z 

dopuszczeniem 

jako funkcji 

uzupełniającej 

zieleni 

skwerowej 

68,46 zł brutto - 

zgodnie z 

zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

(par. 1 ust.4) 

Czynsz roczny  

wnoszony w kolejnych  

latach trwania umowy 

dzierżawy w terminie do 

31 marca, w roku 2027 – 

w kwocie ustalonej w 

umowie za okres 

01.01.27r. -01.04.27 r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

1. Wysokość czynszu ulega 

podwyższeniu o ogłoszony  

w MP, średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem, w stosunku 

do roku poprzedniego 

(kalendarzowego), pod warunkiem, 

że będzie miał on wartość dodatnią. 

Zmiana wysokości czynszu z tego 

tytułu wprowadzana będzie 

począwszy od następnego miesiąca 

po opublikowaniu wskaźnika w MP  

i nie wymaga pisemnego aneksu do 

umowy. 

4 651/1 

0,0321 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice przy ul. 

Słonecznej w bezpośrednim 

sąsiedztwie 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 

oraz w części 

pod budowle 

 

58 MN – 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

z 

dopuszczeniem 

możliwości 

wykonywania 

działalności 

gospodarczej 

przez 

właściciela 

obiektu. 

Czynsz roczny  

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020  

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4): 

*0,10zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

(tabela nr I pkt 8): 

*2,00zł/m2 

(rok 2021) 

*2,02zł/m2 

(rok 2022) 

*2,04zł/m2 

(rok 2023) 

Czynsz roczny  

wnoszony w 3 kolejnych  

latach trwania umowy 

dzierżawy w terminie do 

31 marca. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r.  

5 592/6 

0,4000 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

2,3100 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice - działka gruntu  

położona    

na zapleczu Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach przy ul. 

Muzealnej stanowiącej drogę 

publiczną. 

Fragment zadrzewionego 

użytku klasy LsIV. 

Pod uprawy 

rolne  

21ZL/ZP,UK – 

zieleń leśna na 

terenie 

poobozowym 

Czynsz roczny  

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 1) 

W tym: 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz roczny  

wnoszony w 3 kolejnych  

latach trwania umowy 

dzierżawy w terminie do 

31 marca. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



6 599/27 

0,0100 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

9,2933 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice – za zwartą 

zabudową wsi, przy ulicy 

Obozowej prowadzącej  

w kierunku Tułowic,  

stanowiącej drogę powiatową, 

w rejonie połączenia  z 

drogami wewnętrznymi 

gminnymi o nr działek 602/2  

i 613/11, na zapleczu byłego 

obiektu hotelowego 

położonego na dz. nr 613/60. 

Działka gruntu kształtu 

prostokąta, stanowiąca 

użytek klasy RV, PsV 

Pod uprawy 

ogrodowe 

W części 

dzierżawionej 

ZD:1, R:2 – 

ogródki 

działkowe, 

tereny rolnicze 

Czynsz roczny  

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz roczny  

wnoszony w 3 kolejnych  

latach trwania umowy 

dzierżawy w terminie do 

31 marca. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

7 339/55 

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 i 

ogrodowych  

 

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 

W części 

dzierżawionej 

1ZD – ogródki 

działkowe, 

uprawy 

ogrodnicze 

Czynsz roczny  

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz roczny  

wnoszony w 3 kolejnych  

latach trwania umowy 

dzierżawy w terminie do 

31 marca. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



8 673/2 

0,0125 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice – narożna 

działka gruntu położona  przy 

zabudowie mieszkalnej nr 1 

przy skrzyżowaniu ulicy 

Słonecznej i Kwiatowej. 

Działka nieregularnego 

kształtu porośnięta 

roślinnością zimozieloną 

oraz drzewkami 

owocowymi, 

sklasyfikowana jako Bp. 

Pod uprawy 

ogrodowe 

58MN 

zabudowa 

niska, 

mieszkalna 

jednorodzinna 

z dop. 

przeznaczenia 

części budynku 

na 

wykonywanie 

działalności 

gospodarczej 

przez 

właściciela 

obiektu 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

16.04.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -15.04.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

9 132/1 

0,1000 

 

OP1N/ 

00041144/4 

Budzieszowice- na zapleczu 

posesji mieszkalnej nr 5, przy 

drodze wew. o nr działki 130 

łączącej się z drogą publiczną 

kat. wojewódzkiej 

Działka kształtu 

prostokąta, 

wykorzystywana rolniczo, 

w ewidencji gruntów i 

budynków sklasyfikowana 

jako grunty orne w klasie 

RIIIb. 

Pod uprawy 

rolne 

W części 

11MR,MN,U- 

zabudowa 

zagrodowa i 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

w części KDw 

– droga 

wewnętrzna 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 1) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

01.08.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -31.07.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



10 592/6 

0,0625 ha 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

2,3100 ha) 

 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice - działka gruntu  

położona    

na zapleczu Centralnego 

Muzeum Jeńców Wojennych 

w Łambinowicach przy ul. 

Muzealnej stanowiącej drogę 

publiczną. 

Fragment zakrzaczonego 

użytku klasy LsIV 

obejmujący budowle  

o lekkiej konstrukcji nie 

związane trwale z 

gruntem. 

Pod uprawy 

ogrodowe 

oraz w części 

pod budowle   

21ZL/ZP,UK 

zieleń leśna na 

terenie 

poobozowym 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4): 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

(tabela nr I pkt 8): 

*2,00zł/m2 

(rok 2021) 

*2,02 zł/m2 

(rok 2022) 

*2,04 zł/m2 

(rok 2023) 

*2,06 zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

16.04.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -15.04.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

11 599/28 

0,0018 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

0,0150 ha) 

 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice – klin 

stanowiący funkcjonalną 

całość z przylegającą działką 

nr  613/28 zabudowaną 

zespołem garażowym, w 

sąsiedztwie zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

przy ul. Szkolnej. Dostęp do 

drogi publicznej następuje 

poprzez działkę 613/28. 

Działka nieregularnego 

kształtu, stanowiąca 

użytek klasy B. 

Pod 

zabudowę 

garażową nie 

związaną 

trwale z 

gruntem. 

35MW 

zabudowa 

niska, 

średniowysoka 

mieszkalna 

jednorodzinna i 

wielorodzinna 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 7) 

W tym: 

*1,50 zł/m2 

(rok 2021) 

*1,5150zł/m2 

(rok 2022) 

*1,5302zł/m2 

(rok 2023) 

*1,5455zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 31.03.21r. za okres 

05.03.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.01.24r. za okres 

01.01.24r. -04.03.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



12 197/21 

1,2000 

OP1N/ 

00041154/7 

Piątkowice - działka gruntu 

rolnego położona  pomiędzy 

Drogoszowem, a 

Piątkowicami, w pobliżu 

koryta Nysy Kłodzkiej. Dostęp 

do dr publicznej zapewnia dr 

wew. o nr działki 447 

własności gminy Ł-ce. 

Działka użytkowana 

rolniczo, nieregularnego 

kształtu, sklasyfikowana 

jako PsIV,RIIIa. 

Pod uprawy 

rolne. 

Brak mpzp Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 3) 

W tym: 

*0,03 zł/m2 

(rok 2021) 

*0,0303zł/m2 

(rok 2022) 

*0,0306zł/m2 

(rok 2023) 

*0,0309zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 31.03.21r. za okres 

05.03.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.01.24r. za okres 

01.01.24r. -04.03.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

13 456/2 

0,2500 

OP1N/ 

00041142/0 

Wierzbie- na zapleczu posesji 

mieszkalnej nr 103. Dostęp do 

działki następuje z dróg 

wewnętrznych o nr działek 102 

i 450 łączących się z drogą 

publiczną  kat. wojewódzkiej 

prowadzącą w kierunku  wsi 

Budzieszowice 

Niezabudowana, 

wykorzystywana rolniczo 

działka gruntu kształtu 

prostokata sklasyfikowana 

jako grunty orne w klasie 

RIVa i RIVb  

Pod uprawy 

rolne 

27MR,MN,U- 

pod zabudowę 

zagrodową, 

mieszkaniową 

jednorodzinną i 

usługi. 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 1) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

04.06.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -03.06.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



14 17/2 

0,5473 

OP1N/ 

00041145/1 

Szadurczyce - działka gruntu 

rolnego położona  na zapleczu 

zabudowy mieszkalnej nr 20 

pośród gruntów rolnych oraz 

terenów zadrzewionych. 

Dostęp do dr publicznej kat. 

powiatowej zapewnia dr wew. 

o nr działki 19 własności 

gminy Ł-ce. 

Działka użytkowana 

rolniczo, nieregularnego 

kształtu,sklasyfikowana 

jako PsIV,RIV.PsV. 

Pod uprawy 

rolne. 

11MR,MN,U;R 

zabudowa 

zagrodowa, 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

z 

dopuszczeniem 

usług; 

przeznaczenie 

rolnicze 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 2) 

W tym: 

*0,0500zł/m2 

(rok 2021) 

*0,0505zł/m2 

(rok 2022) 

*0,0510zł/m2 

(rok 2023) 

*0,0515zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 31.03.21r. za okres 

05.03.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.01.24r. za okres 

01.01.24r. -04.03.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

15 356/3 

0,0900 

OP1N/ 

00041148/2 

Sowin - za posesja mieszkalną 

nr 75 przy drodze wew. o nr 

działki 354 łączącej się z drogą 

publiczną  kat. wojewódzkiej 

nr 130 prowadzącą w kierunku 

Tułowice-Korfantów. 

 

Działka kształtu 

prostokąta, porośnięta 

wieloletnim drzewostanem 

owocowym, w ewidencji 

gruntów  

i budynków 

sklasyfikowana jako 

grunty orne w klasie 

RIVb, wykorzystywana 

pod uprawy ogrodowe 

Pod uprawy 

ogrodowe 

19MR,MN – 

zabudowa 

zagrodowa i 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

01.08.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -31.07.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



16 681/8 

1,1980 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice-   w pobliżu 

ulicy 1-go Maja, na zapleczu 

posesji nr 24-28 

zlokalizowanych przy ul. 

Ogrodowej. Sąsiedztwo 

stanowi droga gminna 

oznaczona nr działki 138/5 

oraz tereny upraw rolnych.  

Wykorzystywana rolniczo 

działka gruntu kształtu 

nieregularnego, 

sklasyfikowana jako 

grunty orne w klasie 

RIVb, RV, RVI 

Pod uprawy 

rolne 

75MN – 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 3) 

W tym: 

*0,03zł/m2 

(rok 2021) 

*0,0303zł/m2 

(rok 2022) 

*0,0306zł/m2 

(rok 2023) 

*0,0309zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

01.07.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -30.06.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

17 103/2 

0,0180 

(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 

niska, 

mieszkalna 

jednorodzinna 

z dop. 

przeznaczenia 

części budynku 

na 

wykonywanie 

działalności 

gospodarczej 

przez 

właściciela 

obiektu 

Czynsz roczny  

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz roczny  

wnoszony w 3 kolejnych  

latach trwania umowy 

dzierżawy w terminie do 

31 marca. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



18 137/1 

0,0800 

OP1N/ 

00041144/4 

Budzieszowice- na zapleczu 

posesji mieszkalnej nr 15, w 

sąsiedztwie upraw rolnych, z 

dostępem do dr gruntowej o nr 

działki 130 własności Gminy 

Łambinowice łączącej się z 

drogą publiczną kat. 

wojewódzkiej 

Działka kształtu 

prostokąta, 

wykorzystywana rolniczo, 

w ewidencji gruntów i 

budynków sklasyfikowana 

jako łąki trwałe i grunty 

orne w klasie RIIIb 

Pod uprawy 

ogrodowe 

W części 

11MR,MN,U 

zabudowa 

zagrodowa i 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

z 

dopuszczeniem 

usług w części 

KDw – droga 

wewnętrzna 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

01.09.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -31.08.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

19 166/1 

0,0992 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

0,9300 ha) 

OP1N/ 

00041144/4 

Budzieszowice – na zapleczu 

zabudowy o nr porządkowym 

16,16a, użytek klasy ŁIII z 

dostępem do drogi publicznej 

własności gminy Łambinowice 

o nr działki 180 

Fragment działki kształtu 

prostokąta, stanowiący 

użytek klasy ŁIII  

Pod uprawy 

ogrodowe 

16US – usługi 

sportu i 

rekreacji 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

01.08.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -31.07.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



20 339/55 

0,0300 

(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. 

W części 

dzierżawionej 

1ZD – o 

podstawowym 

przeznaczeniu 

dla ogródków 

działkowych 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

01.08.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -31.07.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

21 599/27 

0,0200 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

9,2933 ha) 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice – za zwartą 

zabudową wsi, przy ulicy 

Obozowej prowadzącej  

w kierunku Tułowic,  

stanowiącej drogę powiatową, 

w rejonie połączenia  z 

drogami wewnętrznymi 

gminnymi o nr działek 602/2  

i 613/11, na zapleczu byłego 

obiektu hotelowego 

położonego na dz. nr 613/60. 

Działka gruntu kształtu 

prostokąta, stanowiąca 

użytek klasy RV. PsV 

Pod uprawy 

ogrodowe 

W części 

dzierżawionej 

ZD:1, R:2 

ogródki 

działkowe, 

tereny rolnicze 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

01.08.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -31.07.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



22 342/3 

1,9690 

OP1N/ 

00058507/9 
Jasienica Dolna przy drodze 

kategorii wojewódzkiej nr 406 

biegnącej w kierunku 

Piątkowic 

Niezabudowana, 

wykorzystywana rolniczo 

działka gruntu, 

nieregularnego kształtu, 

sklasyfikowana jako 

grunty orne w klasie RIIIa, 

RIVa, RV i pastwiska 

Pod uprawy 

rolne 

71MN – 

zabudowa 

mieszkaniowa 

jednorodzinna 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 3) 

W tym: 

*0,03zł/m2 

(rok 2021) 

*0,0303zł/m2 

(rok 2022) 

*0,0306zł/m2 

(rok 2023) 

*0,0309zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

04.06.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -03.06.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

23 178 

0,5500 

OP1N/ 

00041151/6 

Drogoszów - działka gruntu 

stanowiąca dr transportu 

rolnego, położona  

w części zlokalizowanej 

pomiędzy sąsiadującymi 

działkami nr 221 i 220. Dostęp 

do dr publicznej zapewnia  

dr gruntowa o nr działki 174 

własności Gminy 

Łambinowice. 

Działka użytkowana 

rolniczo (użytek klasy dr). 

Pod uprawy 

rolne. 

TDg – droga 

transportu 

rolnego 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 2) 

W tym: 

*0,05zł/m2 

(rok 2021) 

*0,0505zł/m2 

(rok 2022) 

*0,0510zł/m2 

(rok 2023) 

*0,0515zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 31.03.21r. za okres 

12.01.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 05.01.24r. za okres 

01.01.24r. -11.01.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



24 280 

0,2300 

OP1N/ 

00041142/0 

Wierzbie - działka gruntu 

rolnego położona  pomiędzy 

drogą kat. gminnej   

o nawierzchni asfaltowej 

( tzw. strażacką) oraz drogą 

wewnętrzną  

o nawierzchni gruntowej 

oznaczonej nr 250, prowadzącą 

w kierunku  gruntów rolnych. 

Działka użytkowana 

rolniczo, kształtu 

prostokąta, 

sklasyfikowana jako RV. 

Pod uprawy 

rolne. 

11MR,MN,U 

zabudowa 

zagrodowa, 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

usługi 

 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 1) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 31.03.21r. za okres 

05.03.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 30.01.24r. za okres 

01.01.24r. -04.03.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

25 297/4 

0,3778 

 

OP1N/ 

00041142/0 

Wierzbie– pomiędzy 

posesjami mieszkalnymi nr 48 

i 50. Działka posiada dostęp do 

dróg własności gminy Ł-ce o 

nr 348 i 245. 

Działka gruntu kształtu 

prostokąta, stanowiąca 

użytek klasy RV. 

Pod uprawy 

rolne 

9MR,MN,U 

zabudowa 

zagrodowa, 

mieszkaniowa 

jednorodzinna i 

usługi 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 1) 

W tym: 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz roczny  

wnoszony w 3 kolejnych  

latach trwania umowy 

dzierżawy w terminie do 

31 marca. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



26 133/7 

0,0230 

(część działki  

z powierzchni 

całkowitej  

0,0600 ha) 

 

OP1N/ 

00041143/7 

Łambinowice – działka gruntu 

położona  przy zabudowie 

mieszkalnej nr 1 na ulicy 

Słonecznej z dostępem do 

drogi publicznej. 

Część działki kształtu 

prostokąta zajęta pod 

uprawy ogrodowe. 

Pod uprawy 

ogrodowe 

58MN-

zabudowa 

niska, 

mieszkalna 

jednorodzinna 

z dop. 

przeznaczenia 

części budynku 

na 

wykonywanie 

działalności 

gospodarczej 

przez 

właściciela 

obiektu 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 4) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 30.09.21r. za okres 

16.04.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 31.03.24r. za okres 

01.01.24r. -15.04.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

27 452/2 

0,2500 

OP1N/ 

00041149/9 
Bielice - w sąsiedztwie luźnej 

zabudowy oraz pól uprawnych 

przy drodze oznaczonej nr 

działki 629 własności Gm. 

Łambinowice, w sąsiedztwie 

posesji mieszkalnej nr 96 

Niezabudowana, 

wykorzystywana rolniczo 

działka sklasyfikowana 

jako zurbanizowane tereny 

niezabudowane i grunty 

pod rowami 

Pod uprawy 

rolne 

Brak mpzp Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 1) 

W tym: 

*0,1000zł/m2 

(rok 2021) 

*0,1010zł/m2 

(rok 2022) 

*0,1020zł/m2 

(rok 2023) 

*0,1030zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 31.03.21r. za okres 

27.02.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 30.01.24r. za okres 

01.01.24r. -26.02.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 



28 507/11 

1,0068 

OP1N/ 

00056059/9 

Wierzbie - w otoczeniu 

gruntów rolnych 

niezabudowanych. Działka 

posiada dostęp do dr gruntowej 

własności Gm. Łambinowice o 

nr działki 502 łączącej się z dr 

publiczną kat. powiatowej 

Niezabudowana, 

wykorzystywana rolniczo 

działka sklasyfikowana 

jako łąki trwałe i grunty 

pod rowami 

Pod uprawy 

rolne 

R- 

przeznaczenie 

rolnicze 

Czynsz 

wyliczony wg 

okresu 

użytkowania w 

danym roku, 

ustalony zgodnie 

z zarządzeniem 

Wójta Gminy 

Łambinowice Nr 

0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r 

(tabela nr I pkt 3) 

W tym: 

*0,03zł/m2 

(rok 2021) 

*0,0303zł/m2 

(rok 2022) 

*0,0306zł/m2 

(rok 2023) 

*0,0309zł/m2 

(rok 2024) 

Czynsz wnoszony  

w kolejnych latach trwania 

umowy dzierżawy  

w terminie: 

- do 31.03.21r. za okres 

27.02.21r.-31.12.21r. 

- do 31.03.22r. za rok 22 

- do 31.03.23r. za rok 23 

- do 30.01.24r. za okres 

01.01.24r. -26.02.24r. 

Podatek lokalny 

(rolny\leśny\od 

nieruchomości). 

Stawki czynszu począwszy od roku 

2022 podlegają waloryzacji-

podwyższeniu o 1% w stosunku roku 

poprzedniego (kalendarzowego) 

zgodnie z zapisami  

§ 2 ust. 1 zarządzenia  

Wójta Gminy Łambinowice  

Nr 0050/153/2020 

z dn.04.12.2020r. 

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni  (tj. 08.12.2020 –29.12.2020) poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie 

Bielice, Budzieszowice, Drogoszów, Jasienica Dolna, Wierzbie 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 
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