Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Łambinowice
nr 0050/140 /2018 z dnia 02 listopada 2018 r.
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Łambinowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Lp.

Nr działki,
pow.
dzierżawiona
[ha]

1

2

Księga
Wieczysta

3

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości
przeznaczonej
do dzierżawy

4

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

1

OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0400
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1,R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 40,00zł
(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.

2

OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0400
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 40,00zł
(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.

599/27

599/27

3

OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0400
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 40,00zł
(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.
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0400
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 40,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0400
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 40,00zł
(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.

6

OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0400
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 40,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0400
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
kwocie 40,00zł
wnoszony zgodnie z
warunkami umowy
dzierżawy - do 30
kwietnia każdego
roku trwania
dzierżawy tj. roku
2019,2020,2021.
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie z nieruchomości).
warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy tj.
roku
2019,2020,2021.

599/27

599/27

Podatek lokalny Z uwagi na
(rolny\leśny\od czas trwania
nieruchomości). dzierżawy
(do lat 3)
opłaty nie
podlegają
aktualizacji.

Z uwagi na
czas trwania
dzierżawy
(do lat 3)
opłaty nie
podlegają
aktualizacji.
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(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.

10

OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(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.
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(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.
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(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.
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0233
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 23,30zł
(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.

18

OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0250
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 25,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0300
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 30,00zł
(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.

20

OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0300
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 30,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0300
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 30,00zł
(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.

22

OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,1100
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
od 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,15 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 165,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,2200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
rolne

W części
Zgodnie z
dzierżawionej zarządzeniem
ZD:1, R:2
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 220,00zł
(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.
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0100
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ogrodowe ZD:1, R:2
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 10,00zł
(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.

599/27

599/27
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0900
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
rolne

W części
Zgodnie z
dzierżawionej zarządzeniem
ZD:1, R:2
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 90,00zł
(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.
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OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0700
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
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
rolne

W części
Zgodnie z
dzierżawionej zarządzeniem
Wójta Gminy
ZD:1, R:2
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 70,00zł
(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.

599/27

599/27

27

28

OP1N/
Łambinowice – za zwartą
00041143/7 zabudową wsi, przy ulicy
0,0200
Obozowej prowadzącej
w kierunku Tułowic,
(część działki
stanowiącej drogę
z powierzchni
powiatową, w rejonie
całkowitej
połączenia z drogami
9,2933 ha)
wewnętrznymi gminnymi o
nr działek 602/2
i 613/11, na zapleczu byłego
obiektu hotelowego
położonego na dz. nr
613/60.
599/27

339/55
0,1000
(część działki
z powierzchni
całkowitej
1,4848 ha)

OP1N/
Łambinowice - przy ulicy
00041143/7 Zielonej, na zapleczu
posesji nr 19, 21.
Sąsiedztwo stanowią tereny
upraw rolnych.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
stanowiąca użytek
klasy RV. PsV

Pod
W części
Zgodnie z
uprawy
dzierżawionej zarządzeniem
ogrodowe ZD:1, R:2
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr0050/2/2013 z
dn.09.01.2013
dla gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe
o pow.
do 0,10 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2.

Działka w kształcie Pod
W części
prostokąta,
uprawy
dzierżawionej
zaadoptowana pod
ogrodowe. 1ZD ,
ogródki działkowe,
w części
zadrzewiona.
Przylegająca do ulicy
część stanowi tereny
mieszkaniowe,
a pozostały obszar
to grunty orne w
klasie RIVa, RIVb.

Zgodnie z
zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice Nr
0050/2/2013 z dn.
09.01.2013r.dla
gruntów
przeznaczonych
pod uprawy
ogrodowe o pow.
od 0,10 ha stosuje
się przelicznik 0,15
zł za 1m2.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 20,00zł
(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.

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 150,00zł
(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.

29

137/2
0,1200

30

741/1, 741/3
0,0172
0,1239

OP1N/
Jasienica Dolna - przy
00041153/0 drodze publicznej kategorii
powiatowej prowadzącej
w kierunku Drogoszowa,
Działka zlokalizowana jest
pomiędzy dwiema
zabudowanymi
nieruchomościami
o numerach 119 i 120 w
sąsiedztwie terenów
zabudowy mieszkaniowej i
upraw rolnych.

Działka gruntu
Pod
kształtu prostokąta,
uprawy
sklasyfikowana jako rolne.
grunty orne (symbol
klasoużytku RIIIa),
użytkowana rolniczo.

8MR,MN

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 1m2

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 120,00zł
(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.

OP1N/
Łambinowice – w
00041143/7 sąsiedztwie pól uprawnych i
działki 285 użytkowanej
przez Okręgowa
Spółdzielnię Mleczarską,
przy drodze wewnętrznej na
działce gminnej nr 286
zapewniającej w połączeniu
z drogami na działkach o
numerach: 337/2 i 330/2
łączność z ulicą
Budzieszowicką stanowiącą
część drogi powiatowej nr
1532O.

Działki przylegające Pod
do siebie, tworzące
uprawy
kształt wydłużonego rolne
prostokąta,
sklasyfikowane jako
grunty orne w
klasach: RIVb
(działka 741/1), RV i
RIVb (działka
741/3)., użytkowane
rolniczo.

KDD,KDL

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 1m2

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 141,10 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.

31

147/6
0,0200
(część działki
z powierzchni
całkowitej
1,1504 ha)

32

103/2
0,0180
(część działki
z powierzchni
całkowitej
0,1789 ha)

OP1N/
Lasocice – działka
00041150/9 otaczająca budynek SP, w
części zagospodarowana
pod boisko sportowe,
w części – pod ogródki
działkowe i uprawy rolne.
Działka zlokalizowana jest
na wlocie do wsi
z miejscowości Piątkowice,
przy drodze powiatowej
1537 O relacji PiątkowiceSkoroszyce.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
RIIIb, ŁIII,
użytkowana pod
uprawy rolne.

OP1N/
Łambinowice, ul.
00041143/7 Obozowa – za działką nr
103/1 zabudowaną
wielorodzinnym budynkiem
mieszkalnym nr 42.

Działka kształtu
Pod
62MN
prostokąta, dojście
uprawy
następuje przez
ogrodowe.
służebność ustaloną
na działce 103/1.
Działka stanowi
użytki orne w klasie
RIVb, RV i
wykorzystywana jest
pod przydomowe
uprawy ogrodowe.

Pod
Brak mpzp
uprawy
ogrodowe.

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

Czynsz roczny
Podatek lokalny
w kwocie 20,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 30
maja każdego roku
trwania dzierżawy tj.
roku
2019,2020,2021.

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

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
Podatek lokalny
w kwocie 18,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 30
maja każdego roku
trwania dzierżawy tj.
roku
2019,2020,2021.

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

33

600/5
0,0021
(część działki
z powierzchni
całkowitej
0,0460 ha)

34

388/3
0,0500
(część działki
z powierzchni
całkowitej
0,1400 ha)

OP1N/
Łambinowice –
00041143/7 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
Pod
33KS
kształtu prostokąta,
zabudowę
sklasyfikowana jako garażową.
tereny mieszkaniowe.

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
Podatek lokalny
w kwocie 21,00 zł
(rolny\leśny\od
netto (do ceny netto nieruchomości).
zostanie doliczony
vat w obowiązującej
stawce) wnoszony
zgodnie
z warunkami umowy
dzierżawy - do 30
kwietnia każdego
roku trwania
dzierżawy, tj. roku
2019,2020,2021.

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

OP1N/
Bielice – przy drodze
00041149/9 wewnętrznej
o nawierzchni asfaltowej o
nr działki 611/2, łączącej się
z dr powiatową nr 1534 O
relacji Jasienica DolnaMalerzowice Wielkie.
W otoczeniu zabudowy wsi,
przy posesji mieszkalnej nr
135,
w sąsiedztwie zbiornika
p.poż.

Działka gruntu
kształtu kwadratu,
sklasyfikowana jako
PsIV, użytkowana
pod uprawy
ogrodowe.

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
Podatek lokalny
w kwocie 50,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 30
kwietnia każdego
roku trwania
dzierżawy, tj. roku
2019,2020,2021.

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

Pod
Brak mpzp
uprawy
ogrodowe.

35

138/9
18,1600

36

85/3
0,3048

OP1N/
Malerzowie Wielkie –
00041147/5 na zapleczu terenów
rekreacyjno-sportowych
wsi, w sąsiedztwie działek
gruntów użytkowanych
przez Górażdże Kruszywa
Sp. z o.o.

Działka gruntuzbiornik wodny
powstały
na terenach
powyrobiskowych
złóż mineralnych.
Nieruchomość
kształtu
nieregularnego,
sklasyfikowana jako
Wsr - grunty pod
stawami

Pod dział. WO
statutową
PZW.

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
Podatek lokalny
w kwocie netto
(rolny\leśny\od
813,02zł (do ceny
nieruchomości).
netto zostanie
doliczony vat w
obowiązującej
stawce), wnoszony
zgodnie z warunkami
umowy dzierżawy do
końca każdego
miesiąca począwszy
od kwietnia 2019r.
do marca 2022r. - w
terminie 14 dni od
daty wystawienia
faktury przez
Wydzierżawiającą.

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

OP1N/
Drogoszów – na zapleczu
00041151/6 zabudowy wsi,
w sąsiedztwie gruntów
użytkowanych rolniczo,
przy drodze wew.
o nawierzchni gruntowej o
nr działki 181.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
grunty orne RIIIa,
użytkowana pod
uprawy rolne.

Pod
uprawy
rolne.

Zgodnie z
zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice Nr
0050/2/2013 z dn.
09.01.2013r.dla
gruntów
przeznaczonych
pod uprawy rolne o
pow. pow.
do 0,49 ha stosuje
się przelicznik 0,10
zł za 1m2

Czynsz roczny
Podatek lokalny
w kwocie 304,80 zł (rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do
dzierżawy - do 30
kwietnia każdego
roku trwania
dzierżawy, tj. roku
2019,2020,2021

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

Brak mpzp

37

187/1
0,0130
(część działki
z powierzchni
całkowitej
0,3232 ha)

38

170
0,2300
(część działki
z powierzchni
całkowitej
2,6400 ha)

OP1N/
Łambinowice przy ul.
00047206/9 Kolejowej
w bezpośrednim sąsiedztwie
budynku wielorodzinnego
nr 7-9-11-13 oraz placu
składowego na materiały
sypkie. Dojście do działki
zapewnia droga wewnętrzna
łącząca się z drogą
powiatową
1533 O relacji BieliceWierzbie.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
grunty orne RV,
użytkowana pod
uprawy ogrodowe.

Pod
9U
uprawy
ogrodowe.

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
Podatek lokalny
w kwocie 13,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 30
września każdego
roku trwania
dzierżawy, tj. roku
2019,2020,2021.

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

OP1N/
Lasocice - działka rolno00041150/9 leśna położona na granicy
wsi Piątkowice
i Lasocice w sąsiedztwie
rzeki Nysy Kłodzkiej
i gruntów ornych. Dojazd
do działki zapewniają drogi
wewnętrzne gruntowe o nr
354, 358,356 łączące się
z drogą publiczną kat.
powiatowej nr 1537 O
relacji PiątkowiceSkoroszyce.

Działka gruntu
kształtu
nieregularnego,
sklasyfikowana jako
PsIII, użytkowana
rolniczo.

Pod
uprawy
rolne.

Zgodnie z
zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice Nr
0050/2/2013 z dn.
09.01.2013r.dla
gruntów
użytkowanych
rolniczo o pow. do
0,49 ha stosuje się
przelicznik 0,10 zł
za 1m2

Czynsz roczny
Podatek lokalny
w kwocie 230,00 zł (rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 30
września każdego
roku trwania
dzierżawy, tj. roku
2019,2020,2021.

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

Brak mpzp

39

261
0,0600

40

138
0,1500
(część działki
z powierzchni
całkowitej
0,6400 ha)

OP1N/
Wierzbie, działka
00041142/0 użytkowana rolniczo,
położona w kompleksie
gruntów ornych
sąsiadujących z terenami
leśnymi Dojazd do działki
następuje z drogi kat.
powiatowej prowadzącej w
kierunku wsi Sowin

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
dr, użytkowana
rolniczo.

Pod
uprawy
rolne.

TDg

Zgodnie
z zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr 0050/2/2013
z dn. 09.01.2013r.
dla gruntów
użytkowanych
rolniczo o pow.
do 0,49 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 60,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy,
w tym za rok 2019
do 30 września
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres od
16.08.19r. do
31.12.2019r.,
a za rok 2022
do 31.01.2022r.
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres 01.01.2215.08.2022r

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

OP1N/
Wierzbie, działka
00041142/0 użytkowana rolniczo,
położona w kompleksie
gruntów rolnych. Dojazd do
działki zapewniają drogi
gruntowe o nr 135
i 444 łączące się z drogą
wojewódzką prowadzącą w
kierunku wsi
Budzieszowice.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
dr, użytkowana
rolniczo.

Pod
uprawy
rolne.

TDg

Zgodnie
z zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr 0050/2/2013
z dn. 09.01.2013r.
dla gruntów
użytkowanych
rolniczo o pow.
do 0,49 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 150,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy,
w tym za rok 2019
do 30 września
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres od
16.08.19r. do
31.12.2019r.,
a za rok 2022
do 31.01.2022r.
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres 01.01.2215.08.2022r

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

41

65/1
0,1000
(część działki
z powierzchni
całkowitej
1,0500 ha)

42

191
0,2700
(część działki
z powierzchni
całkowitej
0,4400 ha)

OP1N/
Wierzbie ,działka
00041142/0 użytkowana rolniczo.
Położona w kompleksie
gruntów rolnych. Dojazd do
działki zapewniają drogi
gruntowe łączące się z
drogami kat. powiatowej
oraz wojewódzkiej .

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
dr, użytkowana
rolniczo.

Pod
uprawy
rolne.

TDg

Zgodnie
z zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr 0050/2/2013
z dn. 09.01.2013r.
dla gruntów
użytkowanych
rolniczo o pow.
do 0,49 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 100,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy,
w tym za rok 2019
do 30 września
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres od
16.08.19r. do
31.12.2019r.,
a za rok 2022
do 31.01.2022r.
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres 01.01.2215.08.2022r

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

OP1N/
Wierzbie, działka
00041142/0 w części użytkowana
rolniczo, położona
w kompleksie gruntów
ornych sąsiadujących
z terenami leśnymi i
terenem komunikacyjnym
PKP. Dojazd do działki
następuje drogami
wewnętrznymi gruntowymi
łączącymi się z droga kat.
powiatowej.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
dr, użytkowana
rolniczo.

Pod
uprawy
rolne.

TDg

Zgodnie
z zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr 0050/2/2013
z dn. 09.01.2013r.
dla gruntów
użytkowanych
rolniczo o pow.
do 0,49 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 270,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy,
w tym za rok 2019
do 30 września
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres od
16.08.19r. do
31.12.2019r.,
a za rok 2022
do 31.01.2022r.
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres 01.01.2215.08.2022r

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

43

132
0,1000
(część działki
z powierzchni
całkowitej
0,4000 ha)

44

126
0,2300

OP1N/
Wierzbie, działka
00041142/0 użytkowana rolniczo,
położona w kompleksie
gruntów ornych
sąsiadujących z gruntami
wsi Niesiębędowice. Dojazd
zapewniają drogi gruntowe
łączące się
z droga kat. wojewódzkiej
prowadząca
do Korfantowa.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
dr, użytkowana
rolniczo.

Pod
uprawy
rolne.

TDg

Zgodnie
z zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr 0050/2/2013
z dn. 09.01.2013r.
dla gruntów
użytkowanych
rolniczo o pow.
do 0,49 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 100,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy,
w tym za rok 2019
do 30 września
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres od
16.08.19r. do
31.12.2019r.,
a za rok 2022
do 31.01.2022r.
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres 01.01.2215.08.2022r

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

OP1N/
Wierzbie, działka
00041142/0 użytkowana rolniczo,
położona w kompleksie
gruntów ornych. Dojazd do
działki droga wewnętrzna
gruntowa
nr 65/1 łącząca się
z droga kat. powiatowej
przebiegająca przez wieś
Wierzbie w kierunku wsi
Budzieszowice.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
dr, użytkowana
rolniczo.

Pod
uprawy
rolne.

TDg

Zgodnie
z zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr 0050/2/2013
z dn. 09.01.2013r.
dla gruntów
użytkowanych
rolniczo o pow.
do 0,49 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 230,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy,
w tym za rok 2019
do 30 września
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres od
16.08.19r. do
31.12.2019r.,
a za rok 2022
do 31.01.2022r.
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres 01.01.2215.08.2022r

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

45

128
0,1300
(część działki
z powierzchni
całkowitej
0,1700 ha)

OP1N/
Wierzbie, działka
00041142/0 użytkowana rolniczo,
położona w kompleksie
gruntów ornych. Dojazd do
działki następuje drogami
gruntowymi łączącymi się z
drogą kat. powiatowej oraz
wojewódzkiej.

Działka gruntu
kształtu prostokąta,
sklasyfikowana jako
dr, użytkowana
rolniczo.

Pod
uprawy
rolne.

TDg

Zgodnie
z zarządzeniem
Wójta Gminy
Łambinowice
Nr 0050/2/2013
z dn. 09.01.2013r.
dla gruntów
użytkowanych
rolniczo o pow.
do 0,49 ha stosuje
się przelicznik
0,10 zł za 1m2

Czynsz roczny w
Podatek lokalny
kwocie 130,00 zł
(rolny\leśny\od
wnoszony zgodnie
nieruchomości).
z warunkami umowy
dzierżawy - do 31
marca każdego roku
trwania dzierżawy,
w tym za rok 2019
do 30 września
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres od
16.08.19r. do
31.12.2019r.,
a za rok 2022
do 31.01.2022r.
w kwocie liczonej
proporcjonalnie
za okres 01.01.2215.08.2022r

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

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. 02.11.2018 – 23.11.2018 r.) poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy w Ł-cach, w sołectwie
Bielice, Jasienica Dolna, Drogoszów, Malerzowice Wielkie, Lasocice, 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
Łambinowice, 02.11.2018 r.
Wyk.E.Pętal

