
 

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.167.2020 

BURMISTRZA LEŚNICY 

z dnia 2 marca 2020 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 z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r., poz. 

65) 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 załączniku  

do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o których mowa w § 1 podlega 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. 



 Strona 1 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.167.2020 

Burmistrza Leśnicy  

z dnia 2 marca 2020 r. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie przetargowej i bezprzetargowej  

Lp. Nr ewidencyjny 

nieruchomości, 

karta mapy, 

obręb, nr księgi 

wieczystej 

Pow. 

nieruchomości 

[ha] 

Opis 

nieruchomości 

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 

netto 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

1.  Działka nr 

1144, km 7, 

obręb 

Raszowa,  

KW nr 

OP1S/000564

07/8 

0,7050 Działka 

rolna 

(BZ, RV,  

W-RV) 

15.RP/RZ2 – 

uprawy polowe, 

łąki i pastwiska 

1.BZ – tereny 

zieleni 

urządzonej 

Po 

zawarciu 

umowy 

dzierżawy 

Dzierżawa w 

drodze 

bezprzetargowej 

Do 3 lat 200,00 zł Rocznie Zgodnie 

z art. 5 ustawy  

o gospodarce 

nieruchomo- 

ściami 

2. 2

. 

Część działki 

nr 663/3, 

km 4, obręb 

Raszowa, 

KW nr 

OP1S/000549

02/4 

0,0200 Użytek 

(K,RIVb, 

RV) 

4.ZP – teren 

rekreacyjny – 

Park Wiejski w 

Raszowej/ tereny 

zbiorników 

wodnych, 

zadrzewień i 

zieleni 

parkowej/zlokaliz

owany w 

wyrobisku 

popiaskowym 

Po 

zawarciu 

umowy 

dzierżawy 

Dzierżawa w 

drodze przetargu 

pod działalność 

gospodarczą – 

wieża telefonii 

komórkowej 

Do 10 lat 10 000,00 zł 

* 

Miesięcznie Zgodnie 

z art. 5 ustawy  

o gospodarce 

nieruchomo- 

ściami 

 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy na okres 21 dni tj. od dnia 02.03.2020 r. do dnia 22.03.2020 r. 

* Wydzierżawiający przewiduje możliwość ograniczenia wysokości czynszu rocznego do czasu zagospodarowania nieruchomości, nie dłużej jednak, aniżeli 

przez okres 18 miesięcy. 


