
Krupski Młyn, 08.07.2022 r. 

 

Wykaz Nr 14/2022/Ig 

nieruchomości gruntowych przeznaczonych 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 gruntowych  przeznaczonych do wydzierżawienia: 

 

 
L.p. Adres 

nieruchomości 

Oznaczenie 

nieruchomości  (Nr 

działki, KW, pow. 

nieruch.) 

Powierzchnia 

wydzierżawionej 

nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

Termin 

zagospodarowania 

nieruchomości 

Wysokość opłat                     

z tytułu dzierżawy 

Termin wnoszenia opłat 

1. Krupski Młyn,             

ul. Leśmiana 

dz. Nr 209/62 k.m.13                 

KW GL1T/00042965/7,                                   

pow. 0,2462 ha 

3,00 m2 Nieruchomość 

gruntowa zabudowana 

47/KM/1 – tereny 

mieszkaniowe, polityka 

szczegółowa KM/12 – 

tereny mieszkaniowe; Teren 

przeznczony jest na 
ustawienie kontenerów na 

odzież używaną i tekstylia 

Okres dzierżawy do 

trzech lat 

 6,20 zł/m2/ miesiąc 

+ należny podatek 

VAT 

Czynsz dzierżawny płatny na podstawie 

wystawionej w miesiącu wrześniu faktury 

VAT w terminie podanym na fakturze 

2. Krupski Młyn,             
ul. 

Zawadzkiego 

dz. Nr 186/5 k.m.13,                        
pow. 0,1107 ha, 

KW GL1T/00042965/7 

3,00 m2 Nieruchomość 
gruntowa zabudowana 

30/KM/1 – tereny 
mieszkaniowo-usługowe, 

polityka szczegółowa 

KM/12 – tereny 
mieszkaniowe; Teren 

przeznczony jest na 

ustawienie kontenerów na 
odzież używaną i tekstylia 

Okres dzierżawy do 
trzech lat 

 6,20 zł/m2/ miesiąc 
+ należny podatek 

VAT 

Czynsz dzierżawny płatny na podstawie 
wystawionej w miesiącu wrześniu faktury 

VAT w terminie podanym na fakturze 

3. Ziętek dz. Nr 92/38 k.m.3                

pow. 1,6370 ha           

KW GL1T/00042964/0 

1,5 m2 Nieruchomość 

gruntowa zabudowana 

03/ZK/1 – Tereny 

mieszkaniowe, polityka 

szczegółowa ZK/2 – 
Ochrona  i poprawa stanu 

środowiska, ZK/5 – Tereny 

mieszkaniowe, ZK/9 – 
Tereny przemysłu i usług; 

Teren przeznczony jest na 
ustawienie kontenerów na 

odzież używaną i tekstylia 

Okres dzierżawy do 

trzech lat 

6,20 zł/m2/ miesiąc 

+ należny podatek 

VAT 

Czynsz dzierżawny płatny na podstawie 

wystawionej w miesiącu wrześniu faktury 

VAT w terminie podanym na fakturze 

4. Potępa,                

ul. Mokra 

dz. Nr 928/217 k.m.2,               

pow. 0,0395 ha,  
KW GL1T/000 28765/1 

1,5 m2 Nieruchomość 

gruntowa 
niezabudowana 

22/PA/1 – Tereny 

mieszkaniowo-usługowe, 
polityka szczegółowa PA/7 

– Tereny mieszkaniowe, 

PA/10 – Tereny rozwoju 
usług dla ludności; Teren 

przeznczony jest na 

ustawienie kontenerów na 
odzież używaną i tekstylia 

Okres dzierżawy do 

trzech lat 

6,20 zł/m2/ miesiąc 

+ należny podatek 
VAT 

Czynsz dzierżawny płatny na podstawie 

wystawionej w miesiącu wrześniu faktury 
VAT w terminie podanym na fakturze 

 

 

Powyższy wykaz wywieszony zostaje na okres 21 dni tj. od 08 lipca 2022 r. do 29 lipca 2022 r. 

 
 


