
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.254.2020 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce 
przeznaczonych do dzierżawy w 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r. 
poz. 506 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. 
z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Gorzyce zarządza: 

§ 1. 1. Ustalić wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych 
do dzierżawy w 2020 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 do zarządzenia Nr ORG.0050.254.2020 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 26 lutego 2020 r. 

Wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych do dzierżawy 
w 2020 r. 

Obręb Nume
r 

mapy 

Numer 
 działki 

powierzchni
a całkowita 

Powierzchnia 
     do 

dzierżawy 

Nr Księgi 
Wieczystej 

Cel dzierżawy Stawka czynszu dzierżawnego 

 
Gorzyczki 
 

 
1 

 
 1792/94 
1,2868 ha 

 
część z  pow. 

1,2868 

 
GL1W/00044540/8 

Dzierżawa za grunty pod obiektami 
wykorzystywanymi na potrzeby 

rekreacji, położone poza obszarami 
ogólnodostępnych zorganizowanych 
terenów wypoczynkowych(domki 

rekreacyjne, przyczepy kempingowe, 
wiaty, altany, pomieszczenia 
gospodarcze, podesty i tarasy 

zadaszone) 
 

Dzierżawa za grunty pod budynki i 
obiekty wykorzystywane jako garaże 

oraz grunty pod budynkami 
gospodarczymi wolnostojącymi. 

 
 
 

2,45 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 miesięcznie lub kwartalnie w terminie określonym w umowie. 
Bełsznica 5 208/32 

0,4777 ha  
0,4777 ha 

 
GL1W/00035422/9  

Dzierżawa za grunty przeznaczone na 
cele rolnicze 

181,77 zł/ha/rok 

Opis: Działka położona w rejonie ul. Wałowej i byłej oczyszczalni ścieków w Bełsznicy. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie. 

 
 

Gorzyce 

 
 

4 

 
 

413/307 
0,0148 ha 

 
 

0,0148 ha 

 
GL1W/00006759/8 

 
 
Za grunty przeznaczone na dojazdy do 

nieruchomości i pod  poszerzenie 
nieruchomości 

 
 
 

0,60 zł/m2 /rok 

 
Gorzyce 

 
4 

 
414/307 

0,0033 ha 

 
0,0033 ha 

 
GL1W/00006759/8 

 
 
Za grunty przeznaczone na dojazdy do 

nieruchomości i pod  poszerzenie 
nieruchomości 

 
 
 

0,60 zł/m2 /rok 

 
 

Gorzyce 

 
 

4 

 
 

1201/302 
0,5941 ha 

 
 

część o pow. 
0,0085 ha 

 
GL1W/00006759/8  

 
Za grunty przeznaczone na dojazdy do 

nieruchomości i pod  poszerzenie 
nieruchomości 

 
 
 

0,60 zł/m2 /rok 
Opis: Działki położone w rejonie ul. Wiejskiej w Gorzycach. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie. 

Olza 1 796/79 
0,1350 ha 

0,0306 ha  
GL1W/00071575/0 

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

terenów wypoczynkowych 

3 378 zł/ha/rok 

Opis:Działka położona w Olzie w rejonie Kolejowej. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie. 

Bełsznica 6 109 
1,2680 ha 

część o pow.  
3 m2 

 
GL1W/00006772/5 

Za grunty przeznaczone na dojazdy do 
nieruchomości i pod  poszerzenie 

nieruchomości 

0,60 zł/m2 /rok 

Bełsznica 1 234/78 
1,2950 ha 

część o pow.  
17 m2 

GL1W/00006772/5 Za grunty przeznaczone na dojazdy do 
nieruchomości i pod  poszerzenie 

nieruchomości 

0,60 zł/m2 /rok 

Opis: Działki położone w rejonie ul. Wałowej w Bełsznicy. Czynsz płatny rocznie w terminie określonym w umowie. 

Do stawek wymienionych w wykazie dolicza się podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Zastrzega się prawo wycofania działek z dzierżawy z uzasadnionej przyczyny. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości  dnia 03.03.2020 r. na okres 21 dni.
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