
 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.81.2019 

BURMISTRZA LEŚNICY 

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania 

w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r., poz. 

506) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., poz. 2204  

z późn. zm.) oraz § 7 Uchwały Nr XXIII/110/16 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 26 września 2016 r. w sprawie 

określenia zasad nabywania, zbywania i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu, zarządza 

się, co następuje: 

§ 1. Z zasobu nieruchomości Gminy przeznacza się do dzierżawy nieruchomości opisane w załącznikach  

nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 

w Leśnicy ul. 1 Maja 9 i na stronach internetowych Urzędu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

         Burmistrz  

 

            (-) Łukasz Jastrzembski 

 



 Strona 1 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.81.2019 

Burmistrza Leśnicy  

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej 

Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

1. 2

. 

Część 

działki nr 

113/2 km 1 

obręb 

Czarnocin 

OP1S/0004

0532/8 

0,5000 Działka 

rolna 

RP – tereny użytków 

rolnych, 

US – tereny usług 

sportu 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

Dzierżawa  

w drodze 

bezprzetargowej 

pod uprawy 

rolne 
§ 7 Uchwały Nr 

XXIII/110/16 Rady 
Miejskiej w Leśnicy z 

dnia 26 września 2016 r. 

w sprawie określenia 

zasad nabywania, 

zbywania i obciążenia 
nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub 

najmu, zarządza się, co 
następuje 

Do 3 lat 210,00  Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

2. 3

. 

Działki nr 

4025/1 i 

4027/2 km 

12 obręb 

Leśnica 

0,6951 Działka 

rolna 

4MN, 2kDD – tereny  

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

 

j.w. 

Do 3 lat 240,00 Rocznie 

 

Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

OP1S/0004

1464/7 

3.  Działki nr 

12 i 13 km 1 

obręb 

Krasowa 

OP1S/0005

5114/0 – dz. 

nr 12 

OP1S/0005

7421/9 – dz. 

nr 13 

0,7500 Działka 

rolna 

Pp- tereny obiektów 

produkcyjnych 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 1100,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

4.  Działka nr 

2395 km 6 

obręb 

Leśnica 

OP1S/0006

9530/3 

0,3656 Działka 

rolna 

2MN -tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

2KDD – tereny ulic 

publicznych klasy 

dojazdowej 

4KDJ – tereny ciągów 

pieszo - jezdnych 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 400,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

5.  Działka nr 

60 km 1 

obręb 

Krasowa 

OP1S/0004

1310/3 

0,5000 Działka 

rolna 

4RP – tereny upraw 

polowych 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 210,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

6.  Część 

działki nr 

4028 oraz 

działka nr 

4029 km 12 

obręb 

Leśnica 

OP1S/0004

1464/7 – dz. 

nr 4028 

OP1S/0006

3543/5 – dz. 

nr 4029 

0,7000  

 

Działka 

rolna 

2KDD – tereny ulic 

publicznych klasy 

dojazdowej 

4MN – tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 300,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

7.  Działka nr 

253 km 1 

obręb Góra 

0,7100 Działka 

rolna 

RL – tereny dolesień Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 410,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

Św. Anny 

OP1S/0004

4197/5 

nieruchomo 

ściami 

8.  Działki nr 

2391, 2393, 

2394 km 6 

obręb 

Leśnica 

OP1S/0006

9530/3 

0,4807 Działka 

rolna 

2MN- tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

4KDJ- tereny ciągów 

pieszo - jezdnych 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 210,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

9.  Działki nr 

1384, 1385 

km 4, obręb 

Leśnica 

OP1S/0004

1464/7 

0,0408 Działka 

rolna 

1PU – tereny 

obiektów 

produkcyjnych, 

składów i magazynów 

oraz zabudowy 

usługowej 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 22,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

10.  Działka nr 

269/4 km 2 

obręb Dolna 

0,1896 Działka 

rolna 

26R – tereny rolnicze Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 80,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

OP1S/0005

6384/0 

11.  Część 

działki nr 

212/2 km 1 

obręb 

Czarnocin 

OP1S/0004

0532/8 

0,1000 Działka 

rolna 

MR/MU – tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

zagrodowej/tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej z 

usługami 

WZ – tereny urządzeń 

zaopatrzenia w wodę 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 45,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

12.  Działka nr 

369 km 3 

obręb 

Wysoka 

OP1S/0004

9762/2 

0,4602 Działka 

rolna 

R – tereny użytków 

rolnych, uprawy 

polowe i użytki rolne 

zielone 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 190,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

13.  Działka nr 

2988, 2989, 

2990, 2991, 

2992, 2993 

km 8 obręb 

Leśnica 

0,6935 Działka 

rolna 

1R – tereny rolnicze Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 290,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

OP1S/0004

5693/9 – dz. 

nr 2988 

OP1S/0004

3000/1 

14.  Część 

działki nr 

1328 km 4 

obręb 

Leśnica 

OP1S/0000

8484/0 

0,1650 Działka 

rolna 

1R – tereny rolnicze Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 75,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

15.  Działka nr 

59 km 1 

obręb Dolna 

OP1S/0005

8660/3 

0,2000 Działka 

rolna 

9MNU/RM – tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 

dopuszczeniem 

zabudowy usługowej i 

zabudowy 

zagrodowej w 

gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych 

i ogrodniczych 

13R – tereny rolnicze 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 85,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

16.  Część 

działki nr 

369 km 3 

obręb 

Czarnocin 

OP1S/0004

0532/8 

0,5630 Działka 

rolna 

RP – tereny użytków 

rolnych 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 240,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

17.  Działka nr 

109 km 1 

obręb 

Czarnocin 

OP1S/0005

4608/3 

1,0915 Działka 

rolna 

RL – planowane 

dolesienia 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 460,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

18.  Działki nr 

1307, 1368, 

1369, 1448 

km 4 oraz 

1716 km 5 

obręb 

Leśnica 

OP1S/0005

6404/7 – dz. 

1,9209 Działka 

rolna 

1R – tereny rolnicze 

3KDG –tereny dróg i 

ulic publicznych klasy 

głównej 

1KDWr – tereny dróg 

wewnętrznych 

dojazdowych do 

gruntów rolnych i 

leśnych 

ZD – tereny ogrodów 

działkowych 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 800,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

nr 1307, 

OP1S/0005

6408/5 – dz. 

Nr 1716 

OP1S/0000

8484/0 

2KDD – tereny ulic 

publicznych klasy 

dojazdowej 

19.  Działki nr 

607/2 i 

624/6 km 4 

obręb 

Raszowa 

607/2 – nr 

KW brak 

OP1S/0005

6369/9 -

dz.nr 624/6 

1,500 Działka 

rolna 

3ZP – tereny zieleni 

parkowej 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 620,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

20.  Działka nr 

262/2 km 2 

obręb Dolna 

OP1S/0005

6384/0 

1,1703 Działka 

rolna 

26R – tereny rolnicze Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 490,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

21.  Działki nr 

1472 km 4 i 

2309 km 6 

obręb 

Leśnica 

OP1S/0008

484/0 – dz. 

nr. 1472 

OP1S/0005

4608/3 – dz. 

nr 2309 

1,3590 Działka 

rolna 

1R, 2R – tereny 

rolnicze 

 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

j.w. Do 3 lat 570,00 Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

22.  Działki nr 

479, 707, 

708, 713 km 

2 i 2292 km 

5obręb 

Leśnica 

OP1S/0004

1528/4 – dz. 

nr 479 

OP1S/0004

1462/3 – dz. 

nr 707 

2,1401 Teren 

basenu 

5KDJ – teren ciągów 

pieszo-jezdnych 

UTS – teren obiektów 

usług turystycznych i 

rekreacyjno – 

wypoczynkowych 

WS – tereny wód 

powierzchniowych 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

Dzierżawa w 

drodze 

bezprzetargowej 

pod teren 

rekreacyjno - 

wypoczynkowy 

Do 3 lat 250,00 brutto Kwartal 

nie 

Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

OP1S/0006

1587/1 – dz. 

nr 708 i 713 

OP1S/0002

6119/3 - dz. 

nr. dz. 2292 
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Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

23.  Działki nr 

4014/2, 

4015, 4016  

i 4020 km 

12 obręb 

Leśnica 

OP1S/0001

3049/7 – dz. 

nr. 4014/2 

OP1S/0002

7856/8 – dz. 

nr 4015 

OP1S/0004

1528/4 – dz. 

nr 4016 

OP1S/0006

2598/8 – dz. 

nr 4020 

2,6327 Teren 

komplek

su 

sportow

ego 

US – teren sportu i 

rekreacji 

UO – teren obiektów 

oświaty i wychowania 

2KDD, 3KDD, 4KDD 

– tereny ulic 

publicznych klasy 

dojazdowej 

5KDG – tereny dróg i 

ulic publicznych klasy 

głównej 

1R – tereny rolnicze 

Kontynuacja 

istniejącej 

umowy 

Dzierżawa  

w drodze 

bezprzetargowej 

pod teren 

sportowy 

Do 3 lat 250,00 brutto Kwartal 

nie 

Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 

24.  Część 

działki nr 

1738 km 5 

obręb 

Leśnica 

0,0317 Zieleń 

miejska 

2MNU- tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 

dopuszczeniem usług 

 

Po zawarciu 

umowy 

dzierżawy 

Dzierżawa w 

drodze 

bezprzetargowej 

pod lokalizację 

tablic 

reklamowych 

Do 3 lat Zgodnie  z 

Zarządzeniem 

Burmistrza 

Leśnicy nr 

0050.60.2011 

Rocznie Zgodnie 

z art. 5 

ustawy o 

gospodarce 

nieruchomo 

ściami 



 Strona 12 

 

Lp. Nr 

Ewidencyjny 

nieruchomośc

i, karta mapy, 

obręb, nr 

księgi 

wieczystej 

Pow. 

Nierucho

mości 

[ha] 

Opis 

nierucho

mości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscow. planie zagosp. 

przestrz. 

 i sposób zagospod. 

Termin 

zagospod. 

nieruchom. 

Inf. o przezn. do 

sprzedaży, 

oddaniu  

w użyt. wiecz. 

najmie lub 

dzierżawie 

Okres  

umowy 

dzierżawy 

Wysokość 

czynszu rocznie 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

OP1S/0004

1464/7 

RM- tereny zabudowy 

zagrodowej w 

gospodarstwach 

rolnych 

z dnia 14 lipca 

2011 

 
Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy na okres 21 dni tj. od dnia 02.08.2019 r. do dnia 22.08.2019 r. 


