
Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Gierałtowice  

Nr 0050.55.2023 z 16.03.2023  r. 

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do oddania w dzierżawę 

Strona 1 z 2 

 

L

p. 

Oznaczenie 
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nieruchomości 
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zagospodaro-

wania 

1 działka nr 94 

arkusz 21 

obręb Przyszowi-

ce 

KW GL1G/ 

00075525/9 

ŁIV – 0,7340 0,7340  3 376,40 zł +  23% podatku VAT/miesięcznie, 

 czynsz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.50.2023  

z dnia 07.03.2023r., który będzie podlegał 

corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaź-

nik cen, towarów i usług za poprzedni rok 

ogłaszany przez Prezesa GUS, 

 opłata wnoszona miesięcznie do 21 dni od 

daty wystawienia faktury VAT, 

 w MPZP działka stanowi: 

tereny produkcyjno-usługowe – symbol 

2PU1, 

tereny rolne  - łąki, pastwiska i zadrze-

wienia – symbol 21RZ, 

 działka o nieregularnym kształcie zbliżo-

nym do trapezu,  położona w rejonie ul. 

Gliwickiej, częściowo zakrzewiona i za-

drzewiona,  

 przez działkę przebiega linia elektroener-

getyczna średniego napięcia, 

 działka nie posiada urządzonego dostępu 

do drogi publicznej,  

 dzierżawa na okres do 10 lat, 

place, tereny 

składowe,  

parkingi 

2 działka nr 377/88 

arkusz 21 

obręb Przyszowi-

ce 

KW GL1G/ 

00061019/8 

ŁIV-0,2727 

ŁV-0,0812 

W-ŁIV-0,0127 

W-ŁV-0,0130 

0,3796  6 073,60 zł +  23% podatku VAT/miesięcznie, 

 czynsz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.50.2023 z dnia 

07.03.2023r., który będzie podlegał corocznej 

waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen, 

towarów i usług za poprzedni rok ogłaszany 

przez Prezesa GUS, 

 opłata wnoszona miesięcznie do 21 dni od 

daty wystawienia faktury VAT, 

 w MPZP działka stanowi: 

    tereny produkcyjno-usługowe – symbol    

2PU1, 

tereny rolne  - łąki, pastwiska i zadrze-

wienia – symbol 21RZ, 

 działka o nieregularnym kształcie zbliżo-

nym do trapezu,  położona w rejonie ul. 

Gliwickiej, 

 działka nie posiada urządzonego dostępu 

do drogi publicznej,  

 dzierżawa na okres do 10 lat, 

pod farmę 

 fotowolta-

iczną 
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3 działka nr 1509/43 

arkusz 5 

obręb Paniówki 

KW GL1G/ 

00072485/5 

ŁIV-0,0898 

dr-0,0058 

Wp-0,0305 

0,0750  52,50 zł/ zwolnienie z podatku VAT,  

 czynsz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.50.2023 z dnia 

07.03.2023r., który będzie podlegał corocznej 

waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen, 

towarów i usług za poprzedni rok ogłaszany 

przez Prezesa GUS, 

 opłata wnoszona raz w roku, 

 płatność do 15 września, 

 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działka stanowi:  

tereny rolne – łąki, pastwiska i zadrze-

wienia  - symbol  21RZ,   

tereny wód powierzchniowych – symbol 

25WS, 

 działka o nieregularnym kształcie, poło-

żona przy ul. Podzamcze,  

 dzierżawa na okres do 3 lat 

działalność 

rolnicza 

4 działka nr 151 

arkusz 22 

obręb Przyszowi-

ce 

KW GL1G/ 

00061019/8 

ŁIV-0,2259 

W-Ł-0,0043 

0,2302  138,12/ zwolnienie z podatku VAT, 

 czynsz zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy 

Gierałtowice Nr 0050.50.2023 z dnia 

07.03.2023r., który będzie podlegał corocznej 

waloryzacji o średnioroczny wskaźnik cen, 

towarów i usług za poprzedni rok ogłaszany 

przez Prezesa GUS, 

 opłata wnoszona raz w roku, 

 płatność do 15 września, 

 w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego działka stanowi:  

tereny rolne – łąki, pastwiska i zadrze-

wienia  - symbol  31RZ,   

 działka o nieregularnym kształcie, poło-

żona przy ul. Podzamcze,  

 dzierżawa na okres do 3 lat 

działalność  

rolnicza 

 

 

1. W przypadku, gdy o dzierżawę tego samego gruntu ubiega się więcej niż jedna osoba ustalenie osoby dzierżawcy następuje w drodze przetargu. 

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 urzę-

du: www.bip.gieraltowice.pl, www.gieraltowice.pl  - okres wywieszenia wykazu: od 16.03.2023r. do 08.04.2023 r. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana do 

publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. 

4. Informacje o działkach zamieszczonych w wykazie uzyskać można w Urzędzie Gminy Gierałtowice, pokój nr 111,  pod nr tel. 32 30 11 364  lub poprzez e-mail: 

pp@gieraltowice.pl  

 

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

