
Krupski Młyn, 12.11.2021 r.   

 

Wykaz Nr 13/2021/Ig. 

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia 
 

 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. poz. 1899 z 2021 r. ze zm.) Wójt Gminy Krupski Młyn ogłasza 

wykaz  nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia: 
 

 
Lp. Adres 

nieruchomości 
Oznaczenie 

nieruchomości (Nr 

działki, KW, pow. 

nieruchomości) 

Powierzchnia 

wydzierżawionej  

nieruchomości 

Opis 

nieruchomości 
Przeznaczenie 

nieruchomości                         

w planie 

zagospodarowania  

przestrzennego i 

sposób jej 

zagospodarowania 

Termin 

zagospodarowani

a nieruchomości 

Wysokość opłat z 

tytułu dzierżawy 
Zasady 

aktualizacji 

opłat 

Termin wnoszenia 

opłat 
Informacje                    

o 

przeznaczeniu 

do 

wydzierżawieni

a 

1. Krupski 

Młyn, ul. 

Mickiewicza 

dz. Nr 184/73 

k.m.13  

o pow. 1,6311 ha  

KW 

GL1T/00048229/8 

część dz. Nr 184/73 o  

pow. 18 m2 

(przeznaczenie na 

wiatę blaszaną) 

Nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana 

42/KM/1 – tereny 

usług, polityka 

szczegółowa KM/13, 

tj. Tereny przemysłu i 

usług  

Wydzierżawiona 

nieruchomość o pow. 

18 m2   przeznaczona 

jest wiatę blaszaną    
  

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,50 zł/m2/miesiąc 
+ należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 
Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny w miesiącu 

wrześniu   na 

podstawie 

wystawionych 

faktur VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

2. Krupski 

Młyn, ul. 

Dąbrowskiego 

dz. Nr 53/31 k.m.12         

o pow. 0,0443 ha  

KW 

GL1T/00056838/8 

część dz. Nr 53/31   o  

pow. 30 m2 

(przeznaczenie na 

garaż) 

Nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana 

20/KM/1 – tereny 

usług, polityka 

szczegółowa KM/2, 

tj. Ochrona i poprawa 

stanu środowiska,  

Wydzierżawiona 

nieruchomość o pow. 

30 m2   przeznaczona 

jest na garaż blaszany 
     

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,50 zł/m2/miesiąc 

+ należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny w miesiącu 

wrześniu   na 

podstawie 

wystawionych 

faktur VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

3. Krupski 

Młyn, ul. 

Mickiewicza 

dz. Nr 184/73 

k.m.13         o pow. 

1,6311 ha  KW 

GL1T/00048229/8 

część dz. Nr 184/73 o  

pow. 40 m2 

(przeznaczenie na 

postój samochodu 

osobowego) 

Nieruchomość 

gruntowa 

zabudowana 

42/KM/1 – tereny 

usług, polityka 

szczegółowa KM/13, 

tj. Tereny przemysłu i 

usług  

Wydzierżawiona 

nieruchomość o pow. 

40 m2   przeznaczona 

jest na postój 

samochodu 

osobowego     
 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,50 zł/m2/miesiąc 

+ należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzeniem 

Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny w miesiącu 

wrześniu   na 

podstawie 

wystawionych 

faktur VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 



4. Potępa –  

rejon IV 

dz. nr 78 k.m.1  

o pow. 3,0560 ha 

KW 

GL1T/00047274/1 

część dz. nr 78 o pow. 

278,0 m2  

Teren oznaczony jest 

nr 59  

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

11/ZK/1 – Tereny zie-

leni 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0, 20 zł/m2/rok 

+ należny 

podatek VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

5. 

 

 

 

 

 

Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. nr 28 k.m.13  

o pow. 0,6247 ha 

KW 

GL1T/00047273/4 

Część działki nr 28  

o pow. 192,6 m2  

 

Teren oznaczony jest 

nr 6 

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 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

6. 

 

 

 

 

 

Krupski Młyn 

ul. Główna – 

rejon II 

dz. nr 28 k.m.13  

o pow. 0,6247 ha 

KW 

GL1T/00047273/4 

Część działki nr 28  

o pow. 114,6 m2  

 

Teren oznaczony jest 

nr 35 

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 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

7. Ziętek – rejon 

V 

Działka nr 91/18 

k.m.3 o pow. 1,4665 

ha 

KW 

GL1T/00047273/4 

Część działki nr 91/18 

o pow. 215,0 m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 17 

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 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

8. Ziętek – rejon 

V 

Działka nr 91/18 

k.m.3 o pow. 1,4665 

ha 

KW 

GL1T/00047273/4 

Część działki nr 91/18 

o pow. 181,5 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 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 



w terminie 

podanym na 

fakturze 

9.  

 

 

 

 

 

 

Potępa –  

rejon IV 

dz. nr 78 k.m.1  

o pow. 3,0560 ha 

KW 

GL1T/00047274/1 

część dz. nr 78 o pow. 

303,3 m2  

Teren oznaczony jest 

nr 90  

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

11/ZK/1 – Tereny zie-

leni 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0, 20 zł/m2/rok 

+ należny 

podatek VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

10. 

 

 

Ziętek –  

Rejon Vc  

dz. nr 117/54 k.m.3  

o pow.0,0950 ha  

KW 

GL1T/00079495/9 

 

dz. nr 117/50 k.m.3  

o pow. 0,1469 ha 

KW 

GL1T/00079491/1 

 

dz. nr 117/56 k.m.3  

o pow. 0,0988 ha 

KW 

GL1T/00079497/3 

część dz. nr 117/54 

część dz. nr 117/50 

część dz. nr 117/56 o 

łącznej pow. 830 m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 1  

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

08/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,10 zł/m2/rok + 

należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

11. 

 

 

 

 

 

Ziętek –  

Rejon Vc  

dz. nr 117/54 k.m.3  

o pow.0,0950 ha  

KW 

GL1T/00079495/9 

 

część dz. nr 117/54 

o pow. 284,0 m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 2 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

08/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,10 zł/m2/rok + 

należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

12. 

 

 

 

 

 

Ziętek –  

Rejon Vc  

dz. nr 117/54 k.m.3  

o pow.0,0950 ha  

KW 

GL1T/00079495/9 

 

część dz. nr 117/54 

o pow. 259,0 m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 3 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

08/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,10 zł/m2/rok + 

należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 



13. Ziętek –  

Rejon Vc  

dz. nr 117/54 k.m.3  

o pow.0,0950 ha  

KW 

GL1T/00079495/9 

 

dz. nr 117/56 k.m.3  

o pow. 0,0988 ha 

KW 

GL1T/00079497/3 

 

część dz. nr 117/54 

część dz. nr 117/56  

o łącznej pow. 592 

m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 4  

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

08/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,10 zł/m2/rok + 

należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

14. Ziętek –  

Rejon Vc  

dz. nr 117/55 k.m.3  

o pow. 0,1718 ha 

KW 

GL1T/00079496/6 

 

część dz. nr 117/55 

o pow. 376,0 m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 5 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

08/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,10 zł/m2/rok + 

należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

15.  Ziętek –  

Rejon Vc  

dz. nr 117/55 k.m.3  

o pow. 0,1718 ha 

KW 

GL1T/00079496/6 

 

część dz. nr 117/55 

o pow. 499,0 m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 9 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

08/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,10 zł/m2/rok + 

należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

16. 

 

 

 

 

 

Ziętek –  

Rejon Vc  

dz. nr 117/51 k.m.3  

o pow. 0,0156 ha 

KW 

GL1T/00079492/8 

 

dz. nr 117/51 

o pow. 305,0 m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 6 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

08/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,10 zł/m2/rok + 

należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

17.  Ziętek –  

Rejon Vc  

dz. nr 117/52 k.m.3  

o pow. 0,0135 ha 

KW 

GL1T/00079493/5 

 

dz. nr 117/52 

o pow. 135,0 m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 7 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

08/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,10 zł/m2/rok + 

należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 



w terminie 

podanym na 

fakturze 

18. 

 

 

 

 

 

Ziętek –  

Rejon Vc  

dz. nr 117/53 k.m.3  

o pow. 0,0211 ha 

KW 

GL1T/00079494/2 

 

dz. nr 117/53  

o pow. 211,0 m2 

 

Teren oznaczony jest 

nr 8 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudowana  

 

08/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe 

 

Wydzierżawiona 

nieruchomość 

przeznaczona będzie 

pod uprawy 

ogrodowe. 

 

Okres 

dzierżawy do 3 

lat 

0,10 zł/m2/rok + 

należny podatek 

VAT 

Zgodnie z 

Zarządzenie

m Wójta 

Czynsz 

dzierżawny 

płatny na 

podstawie 

wystawionej  

w miesiącu 

wrześniu faktury 

VAT  

w terminie 

podanym na 

fakturze 

Nieruchomość 

zostaje 

wydzierżawio

na na pisemny 

wniosek 

 

Powyższy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni tj. od 12 listopada 2021 r. do 3 grudnia 2021 r. 

 

 


