
ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.352.2020 
WÓJTA GMINY GORZYCE 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie ustalenia wykazów nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce 
przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem w 2020 r. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2020r. 
poz. 713 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 oddania w dzierżawę w 2020 r.  

2. Wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 1.   Ustalić wykaz nieruchomości będących mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonych 
do oddania w najem w 2020 r. 

2. Wykaz stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

  
 

Wójt Gminy 
 
 

Daniel Jakubczyk 

Id: 517A66EF-7C9A-44AE-B2C5-650C2DB08830. Przyjęty Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.352.2020 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

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

Obręb Numer 
mapy 

Numer 
 działki 

powierzchnia 
całkowita 

Powierzchnia 
     do 

dzierżawy 

Nr Księgi 
Wieczystej 

Cel dzierżawy Stawka czynszu dzierżawnego 

 
Rogów 

 
6 

 
 210/30 

7,4095 ha 

 
część o  pow. 

4,80 m2 

 
GL1W/00006192/5 

Prowadzenie odpłatnej statutowej 
działalności pożytku publicznego 

przez organizacje pożytku 
publicznego 

 
0,56 zł/m2/m-c 

Opis: Działka położona przy ul. Parkowej w Rogowie . Czynsz dzierżawny płatny rocznie w terminie określonym w umowie. 

Bełsznica 6 108 
0,1430 ha 

 
0,1430 ha GL1W/00006772/5  

Dzierżawa na cele rolnicze 
 

181,77 zł/ha/rok 

Opis: Działka położona wśród pól , w rejonie ul. Wałowej w Bełsznicy.   Czynsz dzierżawny płatny rocznie w terminie określonym w umowie. 

 
Odra 

 
1 

 
479/144 

0,1350 ha 

 
część z 

 0,1350 ha 

 
GL1W/00076755/1 

Za grunty przeznaczone na dojazdy 
do nieruchomości i pod  

poszerzenie nieruchomości 
 

0,60 zł/m2 /rok 

Opis: Działka położona przy ul. Głównej w Odrze. Czynsz dzierżawny płatny rocznie w terminie określonym w umowie. 

 
Gorzyczki 

 
1 

 
 1792/94 
1,2868 ha 

 
część z  pow. 

1,2868 

 
GL1W/00044540/8 

 
Grunty znajdujące się pod 

obiektami małej architektury 

 
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 rocznie w terminie określonym w umowie. 

 
Gorzyczki 

 
1 

 
 873/94 

0,8479 ha 

 
część o pow. 

 230 m2 

 
GL1W/00044540/8 

 
Pod ogródki przydomowe i zieleń 

urządzoną 

 
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 rocznie w terminie określonym w umowie. 

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  dnia 01.09.2020 r. na okres 21 dni.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.352.2020 

Wójta Gminy Gorzyce 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

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

Obręb Numer 
mapy 

Numer 
 działki 

Nr Księgi 
Wieczystej 

Powierzchnia Cel najmu Stawka czynszu za 
najem 

 
 

Olza 

 
 

1 

 
 
1172/69 

 
 

GL1W/00065959/1 

 
 

 4,03 m2 

Lokal  na potrzeby higieniczno-sanitarne, 
położone poza obszarami ogólnodostępnych 
zorganizowanych terenów wypoczynkowych 

3,10 zł od 1m2 
miesięcznie 

Opis: Lokal znajduje się w Olzie na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w rejonie ul. Kolejowej.  Czynsz płatny miesięcznie lub rocznie  w terminie 
określonym w umowie najmu. 

Do stawki wymienionej w wykazie dolicza się podatek Vat zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Zastrzega się prawo rezygnacji z oddania działki w najem z uzasadnionej przyczyny. 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości  dnia 01.09.2020 r. na okres 21 dni.
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