
Krupski Młyn, 25.10.2019 r.   

 
Wykaz Nr 15/2019/Ig. 

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 
 

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza wykaz  

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia: 

 
Lp. Adres 

nieruchomoś

ci 

Oznaczenie 

nieruchomoś

ci (Nr działki, 

KW, pow. 

nieruchomoś

ci) 

Powierzchnia 

wydzierżawionej  

nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości                         

w planie zagospodarowania  

przestrzennego i sposób jej 

zagospodarowania 

Termin 

zagospodaro

wania 

nieruchomoś

ci 

Wysokość 

opłat z 

tytułu 

dzierżawy 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

Termin wnoszenia 

opłat 

Informacje o 

przeznaczeniu 

do 

wydzierżawieni

a 

1. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon I 

dz. Nr 260/26 

k.m.13  

KW 

GL1T/000482

29/8  

o pow. 6,3647 

ha 

część dz. Nr 

260/26 o pow. 

372,0 m2 – Teren 

oznaczony jest nr 

2 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

33/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

2. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon I 

dz. Nr 260/26 

k.m.13  

KW 

GL1T/000482

29/8  

o pow. 6,3647 

ha 

część dz. Nr 

260/26 o pow. 

114,2 m2 – Teren 

oznaczony jest nr 

4 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

33/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

3. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon I 

dz. Nr 260/26 

k.m.13  

KW 

GL1T/000482

29/8  

o pow. 6,3647 

ha 

część dz. Nr 

260/26 o pow. 

223,8 m2 – Teren 

oznaczony jest nr 

5 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

33/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

4. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon I 

dz. Nr 260/26 

k.m.13  

KW 

GL1T/000482

29/8  

o pow. 6,3647 

ha 

część dz. Nr 

260/26 o pow. 

287,3 m2 – Teren 

oznaczony jest nr 

7 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

33/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

5. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 213,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

2 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 



6. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 256,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

3 i 4 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

7.  Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 208,3 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

12 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

8. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 138,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

14 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

9. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 115,70 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

15 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

10. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 100,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

17 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

11. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 76,8 m2 – 

Teren oznaczony 

jest nr 16 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

12. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 192,4 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

22 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 



13. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 140,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

24 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

14. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 228,8 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

25 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

15. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 110,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

29 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

16. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 154,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

32 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

17. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 194,8 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

39 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

18. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 151,1 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

39a 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

19. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 260/26 

k.m.13  

KW 

GL1T/000482

29/8  

o pow. 6,3647 

ha 

część dz. Nr 

260/26 o pow. 

167,9 m2 – Teren 

oznaczony jest nr 

40 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

33/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 



20. Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 260/26 

k.m.13  

KW 

GL1T/000482

29/8  

o pow. 6,3647 

ha 

część dz. Nr 

260/26 o pow. 

260,0 m2 – Teren 

oznaczony jest nr 

47 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

33/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

21. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 260,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

4 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

22. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 268,1 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

6 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

23. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 319,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

14 

 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

24. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 271,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

23 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

25. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 213,6 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

26 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

26. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 284,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

28 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 



27. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 272,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

34 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

28. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 277,4 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

38 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

29. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 265,3 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

43 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

30. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 271,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

50 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

31. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 266,5 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

67 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

32. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 271,6 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

72 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

33. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 284,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

78 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

34. Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

część dz. Nr 78  

o pow. 292,3 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 



o pow. 3,0560 

ha 

80 uprawy ogrodowe. VAT faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

wniosek 

35. Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 361,9 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

1 i 2 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

36. Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 226,5 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

23 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

37. Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 222,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

27 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

38 Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 235,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

31 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

39 Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 237,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

33 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

40 Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 241,1 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

35 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

41 Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 205,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

51 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 



42 Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 190,3 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

57 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

43 Ziętek – rejon 

Va 

dz. Nr 91/19 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 0,3216 

ha 

część dz. Nr 91/19  

o pow. 316,4 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

12 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

44 Ziętek – rejon 

Va 

dz. Nr 91/19 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 0,3216 

ha 

część dz. Nr 91/19  

o pow. 301,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

13 i 14 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

45 Kanol – rejon 

Vb 

dz. Nr 91/3 

k.m.9 KW 

GL1T/000127

79/7 

o pow. 2,5300 

ha 

część dz. Nr 91/3  

o pow. 2323,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

4 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

13/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 10 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

46 Kanol – rejon 

Vb 

dz. Nr 91/3 

k.m.9 KW 

GL1T/000127

79/7 

o pow. 2,5300 

ha 

część dz. Nr 91/3  

o pow. 719,8 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

7 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

13/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 10 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

47 Krupski Młyn 

– rejon VII 

dz. Nr 61/15 

k.m.11 KW 

GL1T/000485

55/2 

o pow. 0,1001 

ha 

część dz. Nr 61/15  

o pow. 236,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

2 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

15/KM/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

48 Krupski Młyn 

– rejon VII 

dz. Nr 61/15 

k.m.11 KW 

GL1T/000485

55/2 

o pow. 0,1001 

ha 

część dz. Nr 61/15  

o pow. 170,1 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

3 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

15/KM/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

49 Krupski Młyn 

– rejon VII 

dz. Nr 61/15 

k.m.11 KW 

GL1T/000485

część dz. Nr 61/15  

o pow. 237,0 m2 

– Teren 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

15/KM/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 



55/2 

o pow. 0,1001 

ha 

oznaczony jest nr 

4 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

podatek 

VAT 

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

na pisemny 

wniosek 

50 Krupski Młyn 

– rejon VII 

dz. Nr 139/17 

k.m.11 KW 

GL1T/000752

87/0 

o pow. 0,0307 

ha 

dz. Nr 139/17  

o pow. 307,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

10 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

15/KM/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

51 Krupski Młyn 

– rejon VII 

dz. Nr 135/17 

k.m.11 KW 

GL1T/000485

55/2 

o pow. 0,0570 

ha 

dz. Nr 135/17  

o pow. 570 m2 – 

Teren oznaczony 

jest nr 18 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

15/KM/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

52 Krupski Młyn 

– rejon XIV 

dz. Nr 221/90 

k.m.13 KW 

GL1T/000535

47/1 

o pow. 0,0180 

ha 

część dz. Nr 

221/90  

o pow. 124,4 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

7 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

40/KM/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

53 Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 27 

k.m.13  

KW 

GL1T/000429

65/7  

o pow. 0,7478 

ha 

część dz. Nr 27  

o pow. 254,1 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

49 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

33/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

54 Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 212,5 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

19 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

55 Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 288,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

40 

 

 

 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

56 Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 279,1 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

62 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 



na fakturze 
57 Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 270,4 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

75 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

58 Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 279,7 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

76 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

59 Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 303,3 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

90 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

60 Ziętek – rejon 

Va 

dz. Nr 91/19 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 0,3216 

ha 

część dz. Nr 91/19  

o pow. 217,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

9 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

61 Kanol – rejon 

Vb 

dz. Nr 91/3 

k.m.9 KW 

GL1T/000127

79/7 

o pow. 2,5300 

ha 

część dz. Nr 91/3  

o pow. 449,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

9 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

13/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 10 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

62 Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 383,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

18 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

63 Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 223,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

24 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

64 Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

część dz. Nr 91/18  

o pow. 214,1 m2 

– Teren 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 



73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

oznaczony jest nr 

50 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

podatek 

VAT 

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

na pisemny 

wniosek 

65 Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 274,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

45 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

66 Ziętek – rejon 

Va 

dz. Nr 91/19 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 0,3216 

ha 

część dz. Nr 91/19  

o pow. 188,2 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

3 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

67 Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. Nr 28 

k.m.13  

KW 

GL1T/000472

73/4  

o pow. 0,6247 

ha  

część dz. Nr 28  

o pow. 137,50 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

24a 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

36/KM/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

68 Krupski Młyn 

ul. 

Zawadzkiego  

dz. nr 186/5 

k.m.13 KW 

GL1T/000429

65/7 o pow. 

0,1107 ha   

część dz. nr 186/5 

o pow. 30,0 m2  

Nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana  

30/KM/1 – Tereny 

mieszkaniowo – usługowe 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie na cel 

prowadzenia działalności 

gospodarczej  

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat  

1,50 

zł/m2/m-c + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

69 Krupski Młyn 

ul. Leśmiana  

dz. nr 209/62 

k.m.13 KW 

GL1T/000429

65/7 o pow. 

0,2462 ha  

część dz. nr 

209/62 o pow. 1,5 

m2  

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

47/KM/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie na cel 

prowadzenia działalności 

gospodarczej 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

6,11 

zł/m2/m-c + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

70 Krupski Młyn 

ul. 

Zawadzkiego  

dz. nr 186/5 

k.m.13 KW 

GL1T/000429

65/7 o pow. 

0,1107 ha  

część dz. nr 186/5 

o pow. 1,5 m2 

Nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana  

30/KM/1 – Tereny 

mieszkaniowe  

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie na cel 

prowadzonej działalności 

gospodarczej 

 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

6,11 

zł/m2/m-c + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

71 Ziętek dz. nr 92/38 

k.m.3 KW 

GL1T/000429

64/0 o pow. 

1,6370 ha 

część działki nr 

92/38 o pow. 1,5 

m2  

Nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana 

03/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie na cel 

prowadzonej działalności 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

6,11 

zł/m2/m-c + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 



gospodarczej na fakturze 

72 Potępa ul. 

Mokra 

dz. nr 928/217 

k.m.2 KW 

GL1T/000287

65/1 o pow. 

0,0395 ha  

część działki nr 

928/217 o pow. 

1,5 m2  

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

22/PA/1 – Tereny 

mieszkaniowo – usługowe 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie na cel 

prowadzonej działalności 

gospodarczej 

 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

6,11 

zł/m2/m-c + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

73 Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 282,8 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

83 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

74 Ziętek – rejon 

V 

dz. Nr 91/18 

k.m.3 KW 

GL1T/000472

73/4 

o pow. 1,4665 

ha 

część dz. Nr 91/18  

o pow. 216,3 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

14 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

09/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

75 Potępa – rejon 

IV 

dz. Nr 78 

k.m.1 KW 

GL1T/000472

74/1 

o pow. 3,0560 

ha 

część dz. Nr 78  

o pow. 280,0 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

87 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

11/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 20 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

76 Kanol – rejon 

Vb 

dz. Nr 91/3 

k.m.9 KW 

GL1T/000127

79/7 

o pow. 2,5300 

ha 

część dz. Nr 91/3  

o pow. 784,7 m2 

– Teren 

oznaczony jest nr 

6 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana 

13/ZK/1 – Tereny zieleni 

 

Wydzierżawiona nieruchomość 

przeznaczona będzie pod 

uprawy ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 

trzech lat 

0, 10 

zł/m2/rok + 

należny 

podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz dzierżawny 

płatny na podstawie 

wystawionej  

w miesiącu wrześniu 

faktury VAT  

w terminie podanym 

na fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawiona 

na pisemny 

wniosek 

 

 

 
Powyższy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni tj. od 25.10.2019 r. do 15.11.2019 r.  


