Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice nr 0050/ 150 /2018 z dnia 23 listopada 2018 r.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Lp.

Nr działki,
pow.
dzierżawiona
[ha]

1
1

2

2

Księga
Wieczysta

3

Położenie nieruchomości

przeznaczonej
do dzierżawy

4

OP1N/
Łambinowice - działka
00041143/7 gruntu położona
0,4000
na zapleczu Centralnego
Muzeum Jeńców
(część działki
Wojennych w
z powierzchni
Łambinowicach przy ul.
całkowitej
Muzealnej stanowiącej
2,3100 ha)
drogę publiczną.
592/6

297/4
0,3778

Opis nieruchomości

OP1N/
Wierzbie– pomiędzy
00041142/0 posesjami mieszkalnymi nr
48 i 50. Działka posiada
dostęp do dróg własności
gminy Ł-ce o nr 348 i 245.

5

Opis
zagospodarowania

Przeznacze-

6

7

nie

Wysokość opłat
za dzierżawę

Terminy wnoszenia
opłat

Inf.
o dzierżawie

Aktualizacj
a opłat

8

9

10

11

w mpzp

Fragment
zadrzewionego
użytku klasy LsIV.

Pod
21ZL/ZP,UK
wykorzyst
anie
ogrodowe,
drzewa
owocowe

Zgodnie z
zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr 0050/2/2013
z dn.09.01.2013r.
dla gruntów
zajętych pod
uprawy ogrodowe
o pow. powyżej
0,10ha stosuje się
przelicznik 0,15 zł
za 1m2powierzchni.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 600,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie z nieruchomości).
warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy tj.
roku 2019,2020,2021

Z uwagi na
czas trwania
dzierżawy
(do lat 3)
opłaty nie
podlegają
aktualizacji.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
stanowiąca użytek
klasy RV.

Pod
uprawy
rolne

Zgodnie z
zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy rolne
o pow.
do 0,49 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 377,80 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie z nieruchomości).
warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy tj.
roku
2019,2020,2021.

Z uwagi na
czas trwania
dzierżawy
(do lat 3)
opłaty nie
podlegają
aktualizacji.

9MR,MN,U

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. 23.11.2018 – 14.12.2018 r.) poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie
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
Wyk.E.Pętal

