
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.4.2018
WÓJTA GMINY GORZYCE

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce 
przeznaczonych do dzierżawy w 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 
z 2018 r. 121 ze zm.) Wójt Gminy Gorzyce zarządza:

§ 1. 1. Ustalić wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych 
do dzierżawy w 2019 r. 

2. Wykaz stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Wójt Gminy

Daniel Jakubczyk
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.4.2018

Wójta Gminy Gorzyce

z dnia 26 listopada 2018 r.

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy   Gorzyce przeznaczonych do oddania 
w dzierżawę w 2019 r.

Obręb Numer
mapy

Numer
 działki 

powierzchnia 
całkowita

Powierzchnia
     do 

dzierżawy

Nr Księgi
Wieczystej

(KW)

Cel dzierżawy Stawka czynszu 
dzierżawnego

Gorzyczki 2 152
0,0160 ha

0,0160 ha GL1W/00006150/9 Na dojazdy do nieruchomości i pod 
poszerzenie nieruchomości

0,60 zł/m2/rok

Opis: Działka położona w rejonie ul. Zielonej w Gorzyczkach. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie. 

Gorzyce 3 530/98
0,1659 ha

część o pow.
 374 m2  

GL1W/00006759/8 
(w KW figuruje 

działka nr 454/98, 
z której powstała 
działka nr 530/98)

Na cele handlowo-usługowe 8,37 zł/m2/m-c

Opis: Działka położone są przy ul. Rybnickiej w Gorzycach, znajdują się tam obiekty handlowe będące własnością osób prywatnych. Czynsz płatny 
miesięcznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.

Gorzyczki 1  1792/94
1,2868 ha

część z  pow. 
1,2868

GL1W/00044540/8
Pod budynki i obiekty 

wykorzystywane jako garaże oraz 
grunty pod budynkami gospodarczymi 

wolnostojącymi.

Pod ogródki przydomowe i zieleń 
urządzoną

0,56 zł/m2/m-c

0,30 zł/m2/rok

Opis: Działka położona w Koloni Fryderyk przy ul. Leśnej. Działka jest własnością Skarbu Państwa i została  oddana Gminie Gorzyce w użytkowanie 
wieczyste. Czynsz płatny miesięcznie lub rocznie w terminie określonym w umowie.

Gorzyczki 1 871/93
2,7350 ha

część o pow. 
2,40 m2

część o pow. 
45,5 m2

GL1W/00044540/8 Za grunty przeznaczone na pozostałe 
cele gospodarcze

Pod budynki i obiekty 
wykorzystywane jako garaże oraz 

grunty pod budynkami gospodarczymi 
wolnostojącymi.

2 zł/m2/m-c

0,56 zł/m2/m-c

Opis: Działka położona w Koloni Fryderyk przy ul. Leśnej. Działka jest własnością Skarbu Państwa i została  oddana Gminie Gorzyce w użytkowanie 
wieczyste. Czynsz płatny rocznie lub kwartalnie w terminie określonym w umowie.

Gorzyczki 1  1046/93
0,1170 ha

część o pow. 
27 m2

część o pow.
2,40 m2

GL1W/00006150/9
Dzierżawa pod budynki i obiekty 
wykorzystywane jako garaże oraz 

grunty pod budynkami gospodarczymi 
wolnostojącymi

Za grunty przeznaczone na 
prowadzenie statutowej działalności 

pożytku publicznego przez 
organizacje pożytku publicznego

0,56zł/m2/m-c

0,56zł/m2/m-c

Opis: Działki położone przy ul. Leśnej w Kolonii Fryderyk. Czynsz płatny kwartalnie w terminie określonym w umowie dzierżawy. 

Gorzyczki 1  2226/93
0,0591 ha

część o pow. 
30 m2

GL1W/00006150/9 
(w KW figuruje 

działka nr 1060/93, 
z której  powstała 

działka nr 2226/93)

Dzierżawa pod budynki i obiekty 
wykorzystywane jako garaże oraz 

grunty pod budynkami gospodarczymi 
wolnostojącymi

0,56 zł/m2/m-c

Opis: Działka położona w rejonie ul. Kopalnianej w Gorzyczkach.  Czynsz płatny  kwartalnie  w terminie określonym w umowie.
Dzierżawa pod budynki i obiekty 
wykorzystywane jako garaże oraz 

Id: 360EF074-1CED-4B46-AD83-651F13C147CF. Przyjęty Strona 1



Gorzyczki 1  873/94
0,8479 ha

część o pow.
 60 m2

część o pow.
 60 m2

GL1W/00044540/8
grunty pod budynkami gospodarczymi 

wolnostojącymi

Pod ogródki przydomowe i zieleń 
urządzoną

0,56 zł/m2/m-c

0,30 zł/m2/rok

Opis: Działka położona w Koloni Fryderyk przy ul. Leśnej. Działka jest własnością Skarbu Państwa i została  oddana Gminie Gorzyce w użytkowanie 
wieczyste. Czynsz płatny kwartalnie w terminie określonym w umowie.

Czyżowice 7 287/84
1,0876 ha

1,0876 ha GL1W/00024217/9 Na cele rolnicze  181,77 zł/ha/rok

Opis: Działka położona w Czyżowicach w rejonie ul. Polnej i torów kolejowych. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Czyżowice 7 543/166

0,5933 ha
0,5933 ha GL1W/00054875/8 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Czyżowice 7 544/166
0,6200 ha

0,6200 ha GL1W/00054876/5 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Czyżowice 7 545/166
0,6276

0,6276 ha GL1W/00054877/2 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działki położone w Czyżowicach w rejonie ul. Gorzyckiej i  torów kolejowych. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy. 
Gorzyczki 1 2426/25

0,5000 ha
0,5000 ha GL1W/00045218/9 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyczki 1 2427/25
0,5000 ha

0,5000 ha GL1W/00030603/7 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyczki 1 2428/25
0,4430 ha

0,4430 ha GL1W/00001816/1 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyczki 1 2429/25
0,9500 ha

0,9500 ha GL1W/00051316/1 
(w KW działka 

figuruje pod nr 46)

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyczki 1 2430/25
1,0000 ha

1,0000 ha GL1W/00051316/1 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyczki 1 1519/25
0,5012 ha 

0,5012 ha GL1W/00051316/1 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyczki 1 2432/25
0,5000 ha

0,5000 ha GL1W/00051316/1 
(w KW działka 

figuruje pod nr 49

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyczki 1 2431/25
0,5000 ha

0,5000 ha GL1W/00051316/1 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyczki 1  1520/25
1,5772

 1,5772 ha GL1W/00051316/1 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyczki 1  2079/25
0,9666 ha

0,9666 ha GL1W/00051316/1 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działki położone są przy planowanej strefie przemysłowej w Gorzyczkach. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie.
Gorzyce 6 86/9

2,8070 ha
2,8070 ha GL1W/00043583/4 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działka położona w rejonie ul. Bogumińskiej obok krytej pływalni. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Olza 2 374

0,0750 ha
część o pow.  

0,0723 ha
 GL1W/00029113/5

Dec. Nr G.II-
5/MK/62/92/I/2/125 
z dnia 18.04.1994 r.

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2  375
0,3230ha

część o pow.  
0,2843 ha

GL1W/00029113/5 
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/2/125 
z dnia 18.04.1994 r.

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 376
0,0800 ha

część o pow.  
0,0779 ha

GL1W/00029113/5 
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/2/125 
z dnia 18.04.1994 r.

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 1012/373
0,4062 ha

0,4062 ha GL1W/00029113/5 
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/2/125 
z dnia 18.04.1994 r.

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działki położone w Olzie przylegają bezpośrednio do wałów przeciwpowodziowych. Czynsz płatny rocznie,termin płatności czynszu zostanie ustalony 
w umowie dzierżawy. 

Olza 2  1173/230
0,7420 ha

część o pow. 
0,5720 ha

GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2  1177/230
0,1430 ha 

część o pow. 
0,1080 ha 

GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2  1273/160
13,5074 ha 

część o pow. 
6,3290 ha 

GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2  1408/243
7,1366 ha

część o pow. 
1,2850 ha

GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 1229/417
0,0150 ha

0,0150 ha GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 1194/253 0,1285 ha GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Id: 360EF074-1CED-4B46-AD83-651F13C147CF. Przyjęty Strona 2



0,1285 ha
Olza 2 1218/417

 0,0080 ha
 0,0080 ha GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 1196/253
0,0160 ha

0,0160 ha GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 1191/253
0,0418 ha

0,0418 ha GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 1215/417
0,0244 ha

0,0244 ha GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działki położone są przy ul. Wałowej i Wierzbowej w Olzie. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Olza 2 380

0,9520 ha
część o pow. 

0,1540 ha
GL1W/00029113/5  

Dec.Nr G.II-
5/MK/62/92/I/2/125 
z dnia 18.04.1994r.

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2  379
 0,0320 ha  

część o pow. 
0,0100 ha

GL1W/00029113/5  
Dec.Nr G.II-

5/MK/62/92/I/2/125 
z dnia 18.04.1994r

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2  1021/378
0,9726 ha  

część o pow. 
0,0302 ha

GL1W/00029113/5  
Dec.Nr G.II-

5/MK/62/92/I/2/125 
z dnia 18.04.1994r

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działki położone są w Olzie i przylegają bezpośrednio do wałów przeciwpowodziowych. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie 
dzierżawy. 

Olza 2  1190/254
1,7886 ha

część o pow.  
1,0230 ha

GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 257
0,1000 ha

0,1000 ha GL1W/00034316/6 
Dec. 10-7463/1-

2/91

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 1211/445
0,0704 ha

część o pow.  
0,0450 ha

KW-38481-W 
Dec.Nr G.II-

5/MK/62/95/I/2/297 
z dnia 30.09.1996 r.

Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 704/251
0,0097 ha

0,0097 ha GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 703/251
0,0475 ha

0,0475 ha GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działki położone są przy ul. Wałowej w Olzie . Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Olza 2  1164/240

 1,4204 ha
część o pow. 

0,3300 ha 
GL1W/00007150/6 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działka położona jest w Olzie przy drodze łączącej ul. Wiejską z ul. Wałową. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.

Olza 1  1037/37
0,0115 ha

część o pow. 
0,0042 ha

GL1W/00034316/6
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/1/83 
z dnia 22.05.1992 r.

Na cele rekreacyjne
położone  poza obszarami 

ogólnodostępnych 
zorganizowanych terenów 

wypoczynkowych
13 547,75 zł/ha/rok

Olza 1  802/37
0,4996 ha

część o pow. 
0,0868 ha 

GL1W/00070252/3 Na cele rekreacyjne

położone  poza obszarami 
ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych

13 547,75 zł/ha/rok

Opis: Działki położone są w rejonie ul. Nowej w Olzie. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.

Olza 1  797/186
0,0162 ha

część o pow. 
0,0069 ha 

GL1W/00073013/7

Na cele rekreacyjne położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 13 547,75 zł/ha/rok

Olza 1  840/215
0,1892 ha

część o pow. 
0,0055 ha

GL1W/00073013/7

Na cele rekreacyjne położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 13 547,75 zł/ha/rok

Olza 1  1038/37
 0,0547 ha

część o pow. 
0,0627 ha

GL1W/00034316/6 
 G.II-

5/MK/62/92/I/1/83 
z dnia 22.05.1992r.

Na cele rekreacyjne położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 13 547,75 zł/ha/rok

Opis: Działki położone w Olzie w rejonie ul. Nowej i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie.
Olza 1 795/79

0,4590 ha
0,4590 ha  GL1W/00071575/0 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok
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Olza 1 796/79
0,1350 ha

0,1350 ha  GL1W/00071575/0 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis:Działki położone w Olzie w rejonie Kolejowej. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie.
Odra 1 481/146

3,6353 ha
część z pow. 

3,6353 ha
GL1W/00071798/9 Na cele rekreacyjne  położone poza 

obszarami ogólnodostępnych 
zorganizowanych terenów 

wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Opis:  Działka położona w rejonie zorganizowanych terenów wypoczynkowych. Czynsz płatny miesięcznie lub rocznie w terminie określonym w umowie 
dzierżawy. Dzierżawie podlega tylko część powierzchni działek geodezyjnych zajętych przez indywidualne działki rekreacyjne. 

Olza 1 653/52
0,3777 ha

część z pow.  
0,3777 ha

GL1W/00073013/7 Na cele rolnicze

Na cele rolnicze stale zalane wodą /
Na cele rekreacyjne stale zalane wodą

181,77 zł/ha/rok

189,82 zł/ha/rok

Olza 1 654/52
0,3770 ha

część z pow. 
0,3770 ha 

GL1W/00073013/7 Na cele rolnicze

Na cele rolnicze stale zalane wodą /
Na cele rekreacyjne stale zalane wodą

181,77 zł/ha/rok

189,82 zł/ha/rok

Olza 1 655/52
 0,6293

część z pow. 
0,6293 ha

GL1W/00073013/7 Na cele rolnicze

Na cele rolnicze stale zalane wodą /
Na cele rekreacyjne stale zalane wodą

181,77 zł/ha/rok

189,82 zł/ha/rok

Opis: Działki położone w rejonie ul. Nowej w  Olzie. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Olza 4 133/7

1,2500 ha
część o pow. 

1,0400 ha
GL1W/00023895/8 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działka położona w kompleksie pól uprawnych w rejonie ul. Grobla w  Olzie. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Uchylsko 2 1203/226

1,0863 ha
część o pow. 

0,2827 ha

część o pow. 
0,8036 ha

GL1W/00009947/4

Na cele rolne 

Na cele rekreacyjne zalane stale wodą

181,77 zł/ha/rok

189,82 zł/ha/rok

Uchylsko 2 1206/226
0,0302 ha

0,0302 ha GL1W/00009947/4 Na cele rolne 181,77 zł/ha/rok

Uchylsko 2 1205/226
0,0813 ha

0,0813 ha GL1W/00009947/4 Na cele rolne 181,77 zł/ha/rok

Uchylsko 2 1228/418
0,0180 ha

0,0180 ha Bez wykazu 
hipotecznego
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/2/230 
z dnia 18.04.1994 r.

Na cele rolne 181,77 zł/ha/rok

Uchylsko 2 1219/418
0,0040 ha

0,0040 ha Bez wykazu 
hipotecznego
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/2/230 
z dnia 18.04.1994 r.

Na cele rolne 181,77 zł/ha/rok

Uchylsko 2 1169/204
0,4070 ha

0,4070 ha GL1W/00009947/4
Na cele rekreacyjne stale zalane wodą 189,82 zł/ha/rok

Uchylsko 2 1171/204
0,6360 ha

0,6360 ha GL1W/00009947/4 Na cele rolne 181,77 zł/ha/rok

Uchylsko 2 1178/204
0,0508 ha

 0,0508 ha GL1W/00009947/4 Na cele rolne 181,77 zł/ha/rok

Uchylsko 2 1174/204
0,4468 ha

0,4468 ha GL1W/0009947/4 Na cele rolne 181,77 zł/ha/rok

Olza 2 1243/205
0,8020 ha

część o pow. 
0,2389 ha

GL1W/00007150/6 Na cele rekreacyjne stale zalane wodą 189,82 zł/ha/rok

Opis: Działki położone są w rejonie ul. Wałowej i Wiejskiej w Olzie. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Olza 1 77

0,8850 ha
część o pow. 

0,0845 ha

część 

GL1W/00052416/9  Na cele rolne 

Na cele rekreacyjne
położone  poza obszarami 

ogólnodostępnych 
zorganizowanych terenów 

181,77 zł/ha/rok

13 547,75 zł/ha/rok
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o pow.0,0571 
ha

wypoczynkowych

Olza 1 190
 0,0520 ha

część o pow. 
0,0404 ha

GL1W/00052416/9  Na cele rolne 
Na cele rekreacyjne

położone  poza obszarami 
ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych

181,77 zł/ha/rok

13 547,75 zł/ha/rok

Opis: Działki położone są przy ul. Kolejowej w Olzie. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy. 
Odra 3 65 

1,1400 ha
część z pow. 

1,1400 ha
GL1W/00034316/6

Dec. Nr G.II-
5/MK/62/92/I/3/93 
z dnia 22.05.1992 r.

 Grunty przeznaczone na dojazdy do 
nieruchomości i pod  poszerzenie 

nieruchomości
0,60 zł/m2/rok

Odra 3 66
0,5620 ha

część z pow. 
0,5620 ha

GL1W/00034316/6
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/3/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Grunty przeznaczone na dojazdy do 
nieruchomości i pod  poszerzenie 

nieruchomości
0,60 zł/m2/rok

Odra 3 67
0,2460 ha

część z pow. 
0,2460 ha

GL1W/00034316/6
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/3/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Grunty przeznaczone na dojazdy do 
nieruchomości i pod  poszerzenie 

nieruchomości
0,60 zł/m2/rok

Odra 3  69
 1,1150 ha

część z pow.
 1,1150 ha

GL1W/00034316/6 
Dec.Nr G.II-

5/MK/62/92/I/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Grunty przeznaczone na dojazdy do 
nieruchomości i pod  poszerzenie 

nieruchomości
0,60 zł/m2/rok

Odra 3 165/73
1,2894 ha

część z pow. 
1,2894 ha

GL1W/00034316/6
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/3/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Grunty przeznaczone na dojazdy do 
nieruchomości i pod  poszerzenie 

nieruchomości
0,60 zł/m2/rok

Odra 3  70
0,0740 ha

część z pow. 
0,0740ha

GL1W/00034316/6
Dec. Nr G.II-

5/MK/62/92/I/3/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Grunty przeznaczone na dojazdy do 
nieruchomości i pod  poszerzenie 

nieruchomości
0,60 zł/m2/rok

Opis: Działki położone są w rejonie wału przeciwpowodziowego. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Bełsznica 5 368/32

 0,4742 ha 
 0,4742 ha GL1W/00010249/1 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Bełsznica 5 204/32
0,4863 ha

0,4863 ha GL1W/00064339/2 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Bełsznica 5 376/32
0,4502 ha

0,4502 ha GL1W/00024244/7 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Bełsznica 5 203/32
0,4802 ha

0,4802 ha GL1W/00010249/1 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Bełsznica 5 374/32
0,4264 ha

0,4264 ha  GL1W/00071246/5 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok 

Opis: Działki położone w  rejonie oczyszczalni ścieków w Bełsznicy.  Czynsz płatny  rocznie w terminie określonym w umowie.
 Gorzyce 4    1038/285

0,0815 ha
część o pow. 

1,18 m2
GL1W/00006759/8 

(w KW figuruje 
działka nr 913/285, 
z której  powstała 

działka nr 1038/285)

Grunty przeznaczone na dojazdy do 
nieruchomości i pod  poszerzenie 

nieruchomości
0,60 zł/m2/rok 

Opis: Działka położona przy budynku Urzędu Poczty Polskiej. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie.
Gorzyczki 2 480

0,1880 ha
część z pow. 

0,1880 ha
GL1W/0006150/9  Na cele rolnicze   181,77 zł/ha/rok

Opis: Działki położone w Gorzyczkach na terenach inwestycyjnych. Czynsz płatny  rocznie w terminie określonym w umowie.
Gorzyce 12 209

0,0170 ha
0,0170 ha GL1W/00006759/8 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Gorzyce 12 346/80
0,0048 ha

0,0048 ha GL1W/00006759/8 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działki położone w rejonie ul. Piaskowej w Gorzycach. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Rogów 5  476/31

0,5277 ha
część o pow. 

1,20 m2 
GL1W/00006192/5 Grunty zajęte na prowadzenie 

statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego

0,56 zł/m2/m-c

Opis Działka położona w rejonie budynku gminnego w Rogowie przy ul. Raciborskiej. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie.
Olza 2  1458/14

0,0060 ha
część o pow. 

2,40 m2
GL1W/00007150/6 Grunty zajęte na prowadzenie 

statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje 

pożytku publicznego

0,56 zł/m2/m-c

Opis Działka położona  w Olzie przy ul. Bogumińskiej  w rejonie Szkoły Podstawowej. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie.

Gorzyczki 2 2337/123
0,0150 ha

0,0150 ha GL1W/00054035/8
Grunty przeznaczone na dojazdy do 

nieruchomości i pod poszerzenie 
nieruchomości

0,60 zł m2 /rok

Opis: Działka położona w rejonie boiska szkolnego przy ul. Wiejskiej w Gorzyczkach.  Czynsz płatny  rocznie w terminie określonym w umowie.
Gorzyce 9 172/40

5,1627 ha
część o pow. 

0,1189 ha   
GL1W/00073356/3 Na cele rolnicze stale zalane wodą 189,82 zł/ha/rok

Gorzyce 8 173/10 2,5348 ha GL1W/00069799/9 Na cele rolnicze stale zalane wodą 189,82 zł/ha/rok
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2,5348 ha
Opis: Działki położone w Gorzycach w rejonie drogi śródpolnej Gorzyce – Osiny. Czynsz płatny  rocznie w terminie określonym w umowie.

Gorzyce 1 274/34
0,0454 ha

0,0454 ha GL1W/00006759/8 Na cele rolnicze 181,77  zł/ha/rok

Opis: Działka położona w sołectwie Kolonia Fryderyk w rejonie ul. Polnej.  Czynsz płatny  rocznie w terminie określonym w umowie.
Czyżowice 1 1018/73

0,1428 ha
0,1428 ha GL1W/00006534/5 Na cele rolnicze 181,77 zł/ha/rok

Opis: Działka położona przy ul. Nowej w Czyżowicach. Czynsz płatny rocznie  w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Kamień 2 39/7

0,6268 ha
0,6268 ha GL1W/00054949/8 Na cele rekreacyjne stale zalane  

wodą /
Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Kamień 2 40/7
0,6396 ha

0,6396 ha GL1W/00054949/8 Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Kamień 2 131/7
5,6330 ha

część o pow.
3,4700 ha

GL1W/00054949/8 Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Kamień 2 132/7
0,1178 ha

0,1178 ha GL1W/00054949/8 Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Kamień 2 423/140
0,2403 ha

część o pow.
0,1236 ha

GL1W/00032642/6 Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Kamień 2 636/142
2,6885 ha

część o pow.
0,9540 ha

GL1W/00054949/8 Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Kamień 2 661/167
0,2060 ha

0,2060 ha GL1W/00054949/8 Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Opis: Działki położone na terenie Polderu Buków. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Olza 1  1230/69

5,8616 ha
część z pow. 

5,8616 ha
GL1W/00052416/9 Na cele rekreacyjne stale zalane  

wodą /
Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Olza 1 68
1,1610 ha

część z pow. 
1,1610 ha

GL1W/00052416/9 Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Olza 1  450/75
 0,7500 ha

część z pow. 
0,7500 ha

GL1W/00052416/9 Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Olza 1  413/76
0,4995 ha

część zpow. 
0,4995 ha

GL1W/0005246/69 Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Opis: Działki położone są w Olzie w rejonie ul. Kolejowej i ośrodka wypoczynkowego.  Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Odra 3 47

1,2170 ha
część o pow.

0,3491 ha
GL1W/00034316/6 

Dec.Nr G.II-
5/MK/62/92/I/93 

z dnia 22.05.1992 r.

Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Odra 3 48
0,2600 ha

część o pow.
0,1703 ha

GL1W/00034316/6
Dec.Nr G.II-

5/MK/62/92/I/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Odra 3 65
1,1400 ha

część o pow. 
0,5760 ha

GL1W/00034316/6
Dec.Nr G.II-

5/MK/62/92/I/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Odra 3 66
0,5620 ha

część o pow.
0,2654 ha

GL1W/00034316/6
Dec.Nr G.II-

5/MK/62/92/I/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Odra 3 165/73
1,2894 ha 

część o pow. 
0,2347 ha 

GL1W/00034316/6
Dec.Nr G.II-

5/MK/62/92/I/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Odra 3  69
 1,1150 ha

część o pow.
 0,5797 ha

GL1W/00034316/6 
Dec.Nr G.II-

5/MK/62/92/I/93 
z dnia 22.05.1992 r.

Na cele rekreacyjne stale zalane  
wodą /

Na cele rolnicze stale zalane wodą

189,82 zł/ha/rok

Opis: Działki położone w Odrze w rejonie nowopowstałego ośrodka wypoczynkowego. Czynsz płatny w terminie określonym w umowie dzierżawy.  

Gorzyczki 2
2290/292

3,1943 ha 

część  o pow.  
1,9016 ha

GL1W/00066498/8

Dzierżawa na cele rolnicze
181,77 zł/ha/rok

Opis:  Działka położona w Gorzyczkach na terenie planowanej strefy przemysłowej. Czynsz płatny rocznie   w terminie określonym w umowie dzierżawy.
Czyżowice 1 310

0,0570

część o pow. 
80 m2

GL1W/00006534/5 Dzierżawa na dojazdy do 
nieruchomości i pod poszerzenie 

nieruchomości

0,60 zł /m2/rok

Opis. Działka położona przy ul. Nowej w Czyżowicach. Czynsz płatny w terminie określonym w umowie dzierżawy. 
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Olza 1   1230/69
5,8616 ha

 część z pow. 
5,8616 ha

GL1W/00052416/9 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Olza 1 1172/69
7,2756 ha

część z pow. 
7,2756 ha

GL1W/00065959/1 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Olza 1  413/76
0,4995 ha

część z pow. 
0,4995 ha

GL1W/00052416/9 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Olza 1   414/76
0,4995 ha                        

część z pow. 
0,4995 ha

GL1W/00052416/9 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Olza 1  77
0,8850 ha

część z pow. 
0,8850 ha

GL1W/00052416/9 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Olza 1 341/188
0,3890 ha

część                             
z pow. 0,3890 

ha

GL1W/00070252/3 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 

13 547,75 zł/ha/rok
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wykorzystywanymi na potrzeby 
rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

2,13 zł/m2/m-c

Olza 1  428/31
0,0487 ha

część
 z pow. 0,0487 

ha

GL1W/00070252/3 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy ))

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Olza 1  840/215
0,1892 ha

część                            
z pow. 0,1892 

ha

GL1W/00073013/7  Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Olza 1 217
0,1616 ha

część z  pow. 
0,1616 ha

GL1W/00070252/3 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Odra 5 131
0,1377 ha

część z  pow. 
0,1377 ha

GL1W/00008249/4 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy )

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c

Odra 1 481/146
3,6353 ha

część z pow. 
3,6353 ha

GL1W/00071798/9 Na cele rekreacyjne  położone poza 
obszarami ogólnodostępnych 

zorganizowanych terenów 
wypoczynkowych 

 Grunt pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych (domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 

13 547,75 zł/ha/rok

2,13 zł/m2/m-c
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gospodarcze, zadaszone: podesty 
i tarasy ))

Opis: Działki położone w Olzie na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie ul. Kolejowej. Czynsz płatny miesięcznie lub rocznie                                  
w terminie określonym w umowie dzierżawy. Dzierżawie podlega tylko część powierzchni działek geodezyjnych zajętych przez indywidualne działki 
rekreacyjne.

Olza 1 68
1,1610 ha

część z pow.
1,1610 ha

GL1W/00052416/9 Na cele rekreacyjne zalane stale wodą 189,82 zł/ha/rok

Opis: Działka położone w Olzie na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Kolejowej. Czynsz płatny miesięcznie lub rocznie                                                     
w terminie określonym w umowie dzierżawy. Grunt zalany wodą wykorzystywany do kąpieli.

Olza 2 1362/177
10,8135 ha

część z pow. 
10,8135 ha

Dec. NR G.II-
5/MK/62/95/I/2/297    
z dnia 30.09.1996 r.
GL1W/00038481/1 

(w KW figuruje 
działka nr 1278/177, 

z której  powstała 
działka nr 1362/177)

Za grunty ( w tym grunty pod 
obiektami) związane z działalnością 
gospodarczą w zakresie prowadzenia 
ogólnodostępnych zorganizowanych 

terenów wypoczynkowych

Na cele rekreacyjne zalane stale wodą

3378 zł/ha/rok

189,82 zł/ha/rok
Opis: Działka położone w Olzie na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych przy ul. Wiejskiej. Czynsz płatny miesięcznie lub rocznie                                                     
w terminie określonym w umowie dzierżawy. Grunt zalany wodą wykorzystywany do kąpieli.

Do stawek wymienionych w wykazie dolicza się podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zastrzega się prawo wycofania działek z dzierżawy z uzasadnionej przyczyny.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia publikacji.
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