WPG.6845.14.2016
WPG.6845.15.2016
WPG.6845.18.2016

WYKAZ
sporządzony w dniu 17 sierpnia 2016 r.
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych

L.P.
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NR KSIĘGI
WIECZYSTEJ

NR DZIAŁKI

Część działki
nr 744/198
położona w
KR1E/00041854/4 Brzeszczach w
obrębie
ewidencyjnym
Jawiszowice

Działka nr
2909/11
położona w
KR1E/00024681/5 Brzeszczach
obrębie
ewidencyjnym
Brzeszcze

PRZEZNACZENIE
POWIERZCHNIA
NIERUCHOMOŚCI
OPIS
NIERUCHOMOŚCI
W PLANIE
NIERUCHOMOŚCI
W HA
ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO

0,0072 ha

0,1555 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
czas
Brzeszcze (uchwała Nr
nieoznaczony
XXXIII/313/05 z dnia 15
jest część
listopada 2005 r. z
nieruchomości
późn. zm.) teren
niezabudowanej,
oznaczony jest
przeznaczonej do symbolem M3 - obszar
oddania w
zabudowy
dzierżawę na cele
mieszkaniowej
rolne.
jednorodzinnej zwartej
lub wolnostojącej.
W miejscowym planie
zagospodarowania
Przedmiotem
przestrzennego gminy
dzierżawy na
Brzeszcze (uchwała Nr
czas
XXXIII/313/05 z dnia 15
nieoznaczony
listopada 2005 r. z
jest
późn. zm.) teren
nieruchomość
oznaczony jest
niezabudowana
symbolem ZL - obszar
przeznaczona do lasów i zadrzewień oraz
oddania w
symbolem M3 – obszar
dzierżawę na cele
zabudowy
rolne.
mieszkaniowej
jednorodzinnej zwartej
lub wolnostojącej.

WYSOKOŚĆ
CZYNSZU
DZIERŻAWY

45,00 zł
rocznie

55,00 zł
rocznie

TERMIN
WNOSZENIA
CZYNSZU

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT

UWAGI

Waloryzacja raz w roku
Wykaz zostaje podany
o średnioroczny wskaźnik wzrostu
do publicznej
cen towarów i usług
wiadomości na okres
konsumpcyjnych za rok
21 dni zgodnie z art 35
kalendarzowy poprzedzający rok
Ustawy z dnia 21
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
sierpnia 1997 r.
października
począwszy od pierwszego dnia
o gospodarce
danego roku
miesiąca następującego po
nieruchomościami
miesiącu
(tekst jedn. Dz. U.
w którym wskaźnik ogłoszono
z 2015 r.
komunikatem Prezesa GUS,
poz. 1774 z późn. zm.)
opublikowanym w Monitorze
Polski
Waloryzacja raz w roku
Wykaz zostaje podany
o średnioroczny wskaźnik wzrostu
do publicznej
cen towarów i usług
wiadomości na okres
konsumpcyjnych za rok
21 dni zgodnie z art 35
kalendarzowy poprzedzający rok
Ustawy z dnia 21
w którym dokonuje się waloryzacji,
do dnia 1
sierpnia 1997 r.
począwszy od pierwszego dnia
października
o gospodarce
miesiąca następującego po
danego roku
nieruchomościami
miesiącu
(tekst jedn. Dz. U.
w którym wskaźnik ogłoszono
z 2015 r.
komunikatem Prezesa GUS,
poz. 1774 z późn. zm.)
opublikowanym w Monitorze
Polski
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Część działki
nr 148/43
położona w
KR1E/00055696/9
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

Część działki
nr 148/41
położona w
KR1E/00055696/9
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

Część działki
nr 148/39
położona w
KR1E/00055696/9
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

0,0800 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
część
XXVIII/236/2000 z dnia
nieruchomości
27.10.2000 r.) teren
niezabudowanej z
oznaczony jest
przeznaczeniem
symbolem 9-ZR (w) –
na tereny
obszar terenów
rekreacyjne
rekreacyjnych
(zbiorniki wodne)
(zbiorników wodnych)

0,0964 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
część
XXVIII/236/2000 z dnia
nieruchomości
27.10.2000 r.) teren
niezabudowanej z
oznaczony jest
przeznaczeniem
symbolem 9-ZR (w) –
na tereny
obszar terenów
rekreacyjne
rekreacyjnych
(zbiorniki wodne)
(zbiorników wodnych)

0,1243 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
część
XXVIII/236/2000 z dnia
nieruchomości
27.10.2000 r.) teren
niezabudowanej z
oznaczony jest
przeznaczeniem
symbolem 9-ZR (w) –
na tereny
obszar terenów
rekreacyjne
rekreacyjnych
(zbiorniki wodne)
(zbiorników wodnych)

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski
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Część działki
nr 148/37
KR1E/00055696/9 położona w
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

Część działki
nr 145/138
KR1E/00055696/9 położona w
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

Część działki
nr 145/132
KR1E/00055696/9 położona w
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

0,2675 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
część
XXVIII/236/2000 z dnia
nieruchomości
27.10.2000 r.) teren
niezabudowanej z
oznaczony jest
przeznaczeniem
symbolem 9-ZR (w) –
na tereny
obszar terenów
rekreacyjne
rekreacyjnych
(zbiorniki wodne)
(zbiorników wodnych)

0,0062 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
część
XXVIII/236/2000 z dnia
nieruchomości
27.10.2000 r.) teren
niezabudowanej z
oznaczony jest
przeznaczeniem
symbolem 9-ZR (w) –
na tereny
obszar terenów
rekreacyjne
rekreacyjnych
(zbiorniki wodne)
(zbiorników wodnych)

0,0230 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
część
XXVIII/236/2000 z dnia
nieruchomości
27.10.2000 r.) teren
niezabudowanej z
oznaczony jest
przeznaczeniem
symbolem 9-ZR (w) –
na tereny
obszar terenów
rekreacyjne
rekreacyjnych
(zbiorniki wodne)
(zbiorników wodnych)

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski
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Część działki
nr 145/129
położona w
KR1E/00055696/9
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

Część działki
nr 148/35
położona w
KR1E/00055696/9
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

Część działki
nr 148/33
KR1E/00055696/9 położona w
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

0,0030 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
część
XXVIII/236/2000 z dnia
nieruchomości
27.10.2000 r.) teren
niezabudowanej z
oznaczony jest
przeznaczeniem
symbolem 9-ZR (w) –
na tereny
obszar terenów
rekreacyjne
rekreacyjnych
(zbiorniki wodne)
(zbiorników wodnych)

0,5753 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
część
XXVIII/236/2000 z dnia
nieruchomości
27.10.2000 r.) teren
niezabudowanej z
oznaczony jest
przeznaczeniem
symbolem 9-ZR (w) –
na tereny
obszar terenów
rekreacyjne
rekreacyjnych
(zbiorniki wodne)
(zbiorników wodnych)

0,1915 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
część
XXVIII/236/2000 z dnia
nieruchomości
27.10.2000 r.) teren
niezabudowanej z
oznaczony jest
przeznaczeniem
symbolem 9-ZR (w) –
na tereny
obszar terenów
rekreacyjne
rekreacyjnych
(zbiorniki wodne)
(zbiorników wodnych)

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski
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Działka nr
983/67
położona w
KR1E/00030544/8
obrębie
ewidencyjnym
Skidziń

0,0400 ha

W miejscowym planie
Przedmiotem
zagospodarowania
dzierżawy na
przestrzennego gminy
okres 3 lat jest
Brzeszcze (uchwała Nr
nieruchomość
XXVIII/236/2000 z dnia
niezabudowana z
27.10.2000 r.) teren
przeznaczeniem
oznaczony jest
na tereny
symbolem 9-ZR (w) –
rekreacyjne
obszar terenów
(zbiorniki wodne)
rekreacyjnych
(zbiorników wodnych)

0,0121 zł za
m2 rocznie

Waloryzacja raz w roku
o średnioroczny wskaźnik wzrostu Wykaz zostaje podany
cen towarów i usług
do publicznej
konsumpcyjnych za rok
wiadomości na okres
kalendarzowy poprzedzający rok
21 dni zgodnie z art 35
do dnia 1
w którym dokonuje się waloryzacji,
Ustawy z dnia 21
października
począwszy od pierwszego dnia
sierpnia 1997 r.
danego roku
miesiąca następującego po
o gospodarce
miesiącu
nieruchomościami
w którym wskaźnik ogłoszono
(tekst jedn. Dz. U.
komunikatem Prezesa GUS,
z 2015 r.
opublikowanym w Monitorze
poz. 1774 z późn. zm.)
Polski

Wywieszono na tablicy
w dniu............................2016 r.

Zdjęto z tablicy
w dniu …........................2016 r.
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