
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Ciężkowice 
Nr 545/2022 z dnia 27.04.2022 r.  

 

GP.6845.5.2.2022.MTS                     Ciężkowice, dnia 01 kwietnia 2022 r.    

Wykaz działek przeznaczonych do dzierżawy 

Stosownie do art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). 

Burmistrz Gminy Ciężkowice  

podaje do publicznej wiadomości wykaz działek stanowiących własność Gminy Ciężkowice przeznaczonych do najmu/ dzierżawy na okres do 3 

lat i powyżej 3 lat. 

Oznaczenie Powierzchnia 

przeznaczona do 

najmu/dzierżawy 

Rodzaj użytków Opis nieruchomości Czynsz  

w zł 

Miejsce 

położenia 

nieruchomości 

Uwagi 

Dz. nr 612/40 

TR2T/00100493/6 

 

 

2 x 36 [m2] 

 

 

72 [m2] Bi 

Brak Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

2 585 zł netto + VAT 

miesięcznie za każdą  

z części działki.  

Czynsz waloryzowany 

o dodatni wskaźnik 

wzrostu cen towarów  

i usług konsumpcyjnych 

ogłaszany przez Prezesa 

GUS 

 

Ciężkowice 

Działka A i C  

z przeznaczeniem 

pod działalność 

gospodarczą – 

mobilna 

gastronomia. 

Część dz. nr 992/2  

TR2T/00213697/1 

 

Część dz. nr 992/11 

TR2T/00100493/6 

 

0.05 ha (0,02 ha – 992/2, 

0,03ha – 992/11) 

 

 

0,05 [ha] RIVa  

Brak Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

1 500 zł netto + VAT 

miesięcznie.  

Czynsz waloryzowany 

o dodatni wskaźnik 

wzrostu cen towarów  

i usług konsumpcyjnych 

ogłaszany przez Prezesa 

GUS 

Ciężkowice Działki z 

przeznaczeniem 

pod działalność 

gospodarczą – 

usługi 

gastronomiczne, 

usługi handlowe 

(pamiątki)   
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Część dz. nr 992/2  

TR2T/00213697/1 

 

Część dz. nr 992/11 

TR2T/00100493/6 

 

0,05 ha (0,02 ha – 992/2, 

0,03ha – 992/11) 

 

 

0,05 [ha] RIVa 

Brak Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

1 500 zł netto + VAT 

miesięcznie.  

Czynsz waloryzowany 

o dodatni wskaźnik 

wzrostu cen towarów  

i usług konsumpcyjnych 

ogłaszany przez Prezesa 

GUS 

Ciężkowice Działki z 

przeznaczeniem 

pod działalność 

gospodarczą – 

usługi 

gastronomiczne, 

usługi handlowe 

(pamiątki)   

Część dz. nr 992/11 

TR2T/00100493/6 

 

4 x 64 m2  

 

 

256 [m2] RIVa 

Brak Miejscowego Planu 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

2 350 zł netto + VAT 

miesięcznie za każdą z 

części działki.  

Czynsz waloryzowany 

o dodatni wskaźnik 

wzrostu cen towarów  

i usług konsumpcyjnych 

ogłaszany przez Prezesa 

GUS 

Ciężkowice Działki z 

przeznaczeniem 

pod działalność 

gospodarczą – 

usługi 

gastronomiczne, 

usługi handlowe 

(pamiątki)   

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Ciężkowice i stronie internetowej przez okres, co najmniej 21 dni tj.: od 04.04.2022 r. do 25.04.2022 

r.  Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w prasie o zasięgu lokalnym. 

 


