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Załącznik  

do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice  

Nr 0050.238.2021 z 23.11.2021r. 

 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę 
 

Lp. 

Oznaczenie 

nieruchomości: 

 

Rodzaj użytku, 

powierzchnia, 

[ha] 

Pow. pod 

dzierżawę 

 

Wysokość stawki czynszu            

i termin wnoszenia opłat 

Termin 

wnoszenia opłat 
Opis i przeznaczenie 

nieruchomości 

Sposób 

zagospodarowania 

1 

 

działka nr 

1235/277, arkusz 

20,  obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

RIVa-0.2580 

W-RIVa-0.3510 

0.2580 ha 51,35 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o 

nieregularnym 

kształcie, położona 

przy drodze 

wewnętrznej tj. 

bocznej od ul. 

Szkolnej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

 

działalność rolnicza 

2 działka nr 

1237/277, arkusz 

20, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

RIVa-0.2500  

 

0.2500 ha
 

49,75 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz  w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o kształcie 

zbliżonym do 

prostokąta położona 

przy drodze 

wewnętrznej tj. 

bocznej od ul. 

Szkolnej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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3 działka nr 31/1, 

arkusz 18, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

R IIIb-0.3205  

R IVa-0.0545 

0.3750 ha 85,85 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej z 

usługami-symbol 

1MNU, 

 działka w kształcie 

prostokąta, położona 

przy drodze 

wewnętrznej od ul. 

Powstańców Śl.,  

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

4 działka nr 

1333/49, arkusz 

2, obręb 

Paniówki, KW 

GL1G/00039643

/8 

R IIIb-0.3108 

Bp-0.0345 

  

 

0.3108 ha 72,73 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie  

prostokąta, bez 

dostępu do drogi,   

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

5 działka nr 

1011/21, arkusz 

5, obręb 

Paniówki, KW 

GL1G/00144137

/7 

R IVb-0.2577  

 

0.2577 ha 31,70 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o kształcie 

zbliżonym do 

prostokąta położona 

przy drodze 

wewnętrznej bocznej 

od ul. Dworskiej, 

dzierżawa na okres do 

działalność rolnicza 
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3 lat, 

6 działka nr 

976/78, arkusz 5, 

obręb Paniówki, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

ŁIV-0.4515 

W-ŁIV- 0.0081 

0.4515 ha  42,45 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie  

prostokąta, bez 

dostępu do drogi, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

7 działka nr 

382/85 arkusz 5, 

obręb Paniówki, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

ŁIV-0.1968 

W-ŁIV- 0.0045 

0.1968 ha 18,50 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie  

prostokąta, bez 

dostępu do drogi, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

8 działka nr 

948/15 arkusz 5, 

obręb Paniówki, 

KW 

GL1G/00037753

/8 

RIVb-0.0152 

RV-0.1068 

ŁIV-0.0215 

W-ŁIV-0.0024 

0.1435 ha 9,56 zł/zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie  

prostokąta, bez 

dostępu do drogi, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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9 działka nr 

943/15 arkusz 5, 

obręb Paniówki, 

KW 

GL1G/00060994

/9 

RV-0.2140 

ŁIV-0.0569 

W-ŁIV-0.0055 

0.2709 ha 16,70 zł/zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie  

prostokąta, bez 

dostępu do drogi, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

10 działka nr 22 

arkusz 23, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

RIVa-0.5542 0.5542 ha 110,29 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny rolne -

uprawy polowe -

symbol R, 

 działka w kształcie  

prostokąta, dojazd od 

ul. Jasnej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

11 działka nr 

679/20 arkusz 4, 

obręb 

Gierałtowice, 

KW 

GL1G/00077096

/6 

B-0.1055 15 m
2 

14,55 zł+23% VAT/miesięcznie. 

Czynsz naliczony zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.17.2021 z 

dnia 20.01.2021r., który będzie 

podlegał corocznej waloryzacji po 

ogłoszeniu przez Prezesa GUS 

komunikatu w sprawie 

średniorocznego wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych.  

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka położona przy 

ul. Mickiewicza 43, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

z przeznaczeniem pod 

garaż nietrwale związany 

z gruntem 
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12 działka nr 71/5 

arkusz 5, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00075525

/9 

RIVb-0.5161 0.5161 ha 63,48 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej-  symbol  

M,U, 

 działka położona przy 

ul. Wolności, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

13 działka nr 14, 

arkusz 17, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00062485

/2 

RIVa-0.2685 

W-RIVa-0.0562 

dr-0.0148 

0.2685 ha 53,44 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny 

zabudowy 

mieszkaniowo-

usługowej -  symbol  

M,U, 

 działka położona przy 

ul. Polnej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

14 działka nr 201/8, 

arkusz 33, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00062485

/2 

RIVb-0.5004 

RV-0.6396 

1.1400 ha 95,45 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

zbliżonym do 

prostokąta, dojazd do 

działki drogą 

wewnętrzną od ul. 

Brzezina, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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15 działka nr 415/8, 

arkusz 33, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

RIVb-0.5416 

RV-0.0116 

0.5532 ha 67,24 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

prostokąta, dojazd do 

działki drogą 

wewnętrzną od ul. 

Brzezina, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

16 działka nr 611/8, 

arkusz 33, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

RIVb-0.7693 

Lzr-RIVb-

0.0159 

0.7693 ha 94,63 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

prostokąta, dojazd do 

działki drogą 

wewnętrzną od ul. 

Brzezina, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

17 

 

działka nr 

957/15, arkusz 5, 

obręb Paniówki, 

KW 

GL1G/00039836

/8 

RV-0.3162 ha 

ŁIV-0.3703 

0.6865 ha 51,57 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

prostokąta, dojazd do 

działki drogą 

wewnętrzną od ul. 

Zabrskiej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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18 działka nr 

1969/294, arkusz 

18, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

RIVb-1.1889 

ŁIV-0.1421 

1.3310 ha 159,60 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

kwadratu, położona 

przy ul. Zabrskiej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

19 działka nr 

1098/293, arkusz 

18, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00100754

/8 

ŁIV-0.3950 0.3950 ha 37,13 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

zbliżonym do 

prostokąta, położona 

przy ul. Zabrskiej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

20 działka nr 

1242/296, arkusz 

9, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

ŁIV-0.4076 

ŁV-0.0739 

0.4815 ha 40,91 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

zbliżonym do 

prostokąta, położona 

przy ul. Kąty, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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21 działka nr 

1246/296, arkusz 

9, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

ŁIV-0.3549  

 

0.3549 ha 33,36 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

zbliżonym do 

prostokąta, położona 

przy ul. Kąty, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

22 działka nr 

1247/296, arkusz 

9, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

RIVb-0.3295 0.3295 ha 40,53 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

zbliżonym do 

prostokąta, położona 

przy ul. Kąty, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

23 działka nr 

1250/296, arkusz 

9, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

RIVb-0.5990 0.5990 73,68 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

zbliżonym do 

prostokąta, położona 

przy ul. Kąty, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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24 działka nr 

1239/9, arkusz 4, 

obręb Paniówki, 

KW 

GL1G/00072485

/5 

ŁIV-0.4530 

W-ŁIV-0.0126 

Lz-0.0344 

0.4530 ha 42,59 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o  

nieregularnym 

kształcie położona 

przy ul. Podzamcze, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

25 działka nr 

1614/13, arkusz 

5, obręb 

Paniówki, KW 

GL1G/00070980

/1 

ŁIV-1.6334 

W-ŁIV-0.1296 

Dr-0.0457 

Ti-0.0625 

N-0.0066 

Wp.0.0696 

1.6334 ha 153,54 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o  

nieregularnym 

kształcie położona 

przy ul. Dworskiej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

26 działka nr 

164/22, arkusz 7, 

obręb 

Gierałtowice, 

KW 

GL1G/00037770

/3 

ŁIV-0.1495 

ŁV-0.0900 

0.2395 17,21 zł/zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o  

nieregularnym 

kształcie położona 

przy ul. Brzezina, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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27 działka nr 

165/27, arkusz 7, 

obręb 

Gierałtowice, 

KW 

GL1G/00037770

/3 

RIII-0.6298 

RIVa-0.5984 

dr-0.0022 

1.2282 ha 266,47 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o  

nieregularnym 

kształcie położona 

przy ul. Brzezina, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

28 działka nr 

1397/202, arkusz 

2, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00037835

/7 

RIVa-0.2553 0.2553 ha 50,81 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny rolne-  

symbol 7R, 

 działka w kształcie 

prostokąta, bez 

dostępu do drogi, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

29 działka nr 

1398/202, arkusz 

2, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00040215

/9 

RIVa-0.2553 0.2553 ha 50,81 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny rolne-  

symbol 7R, 

 działka w kształcie 

prostokąta, bez 

dostępu do drogi, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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30 działka nr 79/1, 

arkusz 4, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

RIVb-0.4471 0.4471 ha 55,00 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi: tereny 

zabudowy usługowo–

mieszkaniowej -

symbol 7UM oraz 

8KDD co oznacza 

droga klasy 

„dojazdowa”, 

 działka w kształcie 

zbliżonym do trapezu, 

bez dostępu do drogi, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

31 działka nr 

877/227, arkusz 

2, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00037772

/7 

RIVa-0.2499 0.2499 ha 49,73 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny rolne-  

symbol 7R, 

 działka w kształcie 

prostokąta, bez 

dostępu do drogi, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

32 działka nr 

501/169, arkusz 

22, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

RIVa-0.2825 0.2825 ha 56,22 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny  

ogrodów działkowych 

-symbol 1ZD, 

 działka w kształcie 

prostokąta, położona 

przy ul. Polnej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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33 działka nr 

502/169, arkusz 

22, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

RIVa-0.1371 

RIVb-0.1099 

0.2470 ha 40,81 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny  

ogrodów działkowych 

-symbol 1ZD, 

 działka w kształcie 

zbliżonym do 

prostokąta, położona 

przy ul. Polnej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

34 działka nr 

503/169, arkusz 

22, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

RIVb-0.3305 0.3305 ha 40,66 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny  

ogrodów działkowych 

-symbol 1ZD, 

 działka w kształcie 

zbliżonym do 

kwadratu, położona 

przy ul. Polnej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

35 działka nr 120, 

arkusz 20, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

RIVb-0.5134 0.5134 ha 63,15 zł/zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi tereny  

zabudowy usługowo-

mieszkaniowej -

symbol 4UM, 

 działka w kształcie 

prostokąta, położona 

przy ul. Morcinka, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 
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36 działka nr 121, 

arkusz 20, obręb 

Przyszowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

RIVb-0.3581 

PsV-0.0398 

W-RIVb-0.0155 

W-PsV-0.0251 

Lzr-RIVb-

0.0017 

Lzr-PsV-0/0670 

0.3979 ha 45,45 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 w miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego działka 

stanowi: tereny  

zabudowy usługowo-

mieszkaniowej -

symbol 4UM, tereny 

zieleni urządzonej-

symbol 1ZP oraz 

tereny wód 

powierzchniowych -

symbol 11WS, 

 działka w kształcie 

prostokąta, położona 

przy ul. Morcinka, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

37 działka nr 

2049/160 arkusz 

2, obręb 

Gierałtowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

RIVa-0.2971 

RIVb-0.2317 

W-RIVb-0.0047 

0.5288 ha 87,63 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

prostokąta, bez 

dostępu do drogi, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

38 działka nr 276/1 

arkusz 7, obręb 

Gierałtowice, 

KW 

GL1G/00061019

/8 

RIIIb-0.2435 0.2435 ha 56,98 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

prostokąta, dojazd do 

działki drogą 

wewnętrzną od ul. 

Korfantego, 

 dzierżawa na okres do 

działalność rolnicza 
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3 lat, 

39 działka nr 

2106/46 arkusz 

5, obręb 

Paniówki, KW 

GL1G/00039643

/8 

ŁIV-3.2097 

W-ŁIV-0.0925 

3.2097 ha 301,71 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o 

nieregularnym 

kształcie, dojazd do 

działki drogą 

wewnętrzną od ul. 

Gliwickiej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

40 działka nr 31 

arkusz 8, obręb 

Gierałtowice, 

KW 

GL1G/00086478

/4 

ŁIII-0.5106 0.5106 ha 89,36 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o 

nieregularnym 

kształcie, dojazd do 

działki drogą 

wewnętrzną od ul. 

Korfantego, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

działalność rolnicza 

41 działka nr 

1010/21 arkusz 

5, obręb 

Paniówki, KW 

GL1G/00144136

/0 

RIV-0.2577 0.2577 ha 31,70 zł/ zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczono zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.187.2021 z 

dnia 26.08.2021r., który ulegnie 

zmianie po corocznym 

komunikacie Prezesa GUS w 

sprawie średniej ceny skupu żyta. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka o 

nieregularnym 

kształcie, dojazd do 

działki drogą 

wewnętrzną od ul. 

działalność rolnicza 
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Dworskiej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

42 działka nr 

986/291 arkusz 

14, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

ŁIV-04872 ha 

Wp-0.0099 

0.0840 ha 176,40 zł/zwolnienie z podatku 

VAT. Czynsz naliczony zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.17.2021 z 

dnia 20.01.2021r., który będzie 

podlegał corocznej waloryzacji po 

ogłoszeniu przez Prezesa GUS 

komunikatu w sprawie 

średniorocznego wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych. 

 opłata wnoszona 

raz w roku, 

 płatność do 15 

września, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

prostokąta, dojazd od 

ul. Osiedle, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

pod ogród przydomowy -

z przeznaczeniem pod 

nasadzenia krzewów 

i roślin 

43 działka nr 

986/291 arkusz 

14, obręb 

Chudów, KW 

GL1G/00039836

/8 

ŁIV-04872 ha 

Wp-0.0099 

0.0130 ha 70,20 zł+23% VAT. Czynsz 

naliczony zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.17.2021 z 

dnia 20.01.2021r., który będzie 

podlegał corocznej waloryzacji po 

ogłoszeniu przez Prezesa GUS 

komunikatu w sprawie 

średniorocznego wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych. 

  opłata 

miesięczna, 

 płatność do 21 

dni od daty 

wystawienia 

faktury VAT, 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

prostokąta, dojazd od 

ul. Osiedle, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

z przeznaczeniem pod 

parking 

44 działka nr 

2104/46 arkusz 

5, obręb 

Paniówki, KW 

GL1G/00039643

/8 

ŁIV-0.2976 

W-ŁIV-0.0012 

2976 m
2 

1607,04 zł+_23% podatku VAT. 

Czynsz naliczony zgodnie z 

Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.17.2021 z 

dnia 20.01.2021r., który będzie 

podlegał corocznej waloryzacji po 

ogłoszeniu przez Prezesa GUS 

komunikatu w sprawie 

średniorocznego wskaźnika cen 

towarów i usług konsumpcyjnych. 

 opłata 

miesięczna, 

 płatność do 21 

dni od daty 

wystawienia 

faktury VAT 

 brak miejscowego 

planu 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

 działka w kształcie 

trójkąta, dojazd do 

działki drogą 

wewnętrzną od ul. 

Gliwickiej, 

 dzierżawa na okres do 

3 lat, 

z przeznaczeniem pod 

place, tereny składowe 
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1. Jeżeli o dzierżawę będzie ubiegać się więcej niż jedna osoba może być ogłoszony przetarg. 

2. Dzierżawca niezależnie od czynszu dzierżawnego zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości. 

3. Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48a oraz na stronach internetowych 

urzędu: www.bip.gieraltowice.pl, www.gieraltowice.pl  - okres wywieszenia wykazu: od 23.11.2021r. do 15.12.2021 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została 

podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

4. Informacje o działkach zamieszczonych w wykazie uzyskać można pod nr tel. 32 30 11 364 lub poprzez e-mail: pp@gieraltowice.pl  

http://www.bip.gieraltowice.pl/

