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Świebodzice, dnia 27.07.2022 r.  

 

 

WYKAZ  Nr 31/2022 
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z 

poźn. zm.), art. 13 ust. 1 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1899 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050/1098/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice z dnia 26.07.2022 r. w sprawie 

przeznaczenia do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy 

Świebodzice, na czas oznaczony do 3 lat  

 

B U R M I S T R Z   M I A S T A   Ś W I E B O D Z I C E 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Świebodzice, przeznaczonych do 

oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat, położonych na terenie miasta Świebodzice:   

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do oddania w dzierżawę:  

Lp 

Oznaczenie nieruchomości 
Powierzchnia 

przeznaczona 

do dzierżawy 

(w ha) 

Opis 

nieruchomości  

- użytki 

(w ha) 

Przeznaczenie  

nieruchomości i jej sposób 

zagospodarowania 

Wysokość opłat  

z tytułu 

dzierżawy 
wg KW 

wg katastru 

nieruchomości 

nr działki / obręb 

ewidencyjny 

1. 

   

 SW1S/00019830/9 

 

          

 

675 

0003 Śródmieście 3 

 

 

0,0968 RIVb – 0,0298 

RV –     0,0670 

 W mpzp- teren ogródków 

działkowych (C.3ZD) 

nieruchomość wydzierżawiana 

z przeznaczeniem jako ogród 

przydomowy 

 

czynsz:  

0,2040 zł/m2/rok  

 

 

  2. 

 

 

SW1S/00019709/2 

 

          
cz. 67 

0003 Śródmieście 3                               0,2400 
RIVa –   0,2400   

 

Brak przeznaczenia w mpzp 

nieruchomość wydzierżawiana 

pod uprawy rolne 

czynsz:  

0,84 q/rok 

3. 
SW1S/00019729/8 

  SW1S/00019841/9 

 

 

57 

 

58, 52/4, 59 

0002 Pełcznica 2 

1,0680 

RIVa –   0,3043 

RIVb –  0,2909 

RV –      0,3674 

RVI –    0,0115 

Bi –       0,0939 

W mpzp - tereny zieleni 

izolacyjnej (1ZI)                          

i zabudowy usługowej (2Uw), 

tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(45MN), dla działek nr 57 i 58 

brak mpzp 

nieruchomość wydzierżawiana 

pod uprawy rolne 

czynsz:  

2,38 q/rok 

4. SW1S/00019841/9 
cz. 203/7 

0002 Pełcznica 2 
0,0220 RIVa  –    0,1094 

W mpzp – tereny zieleni 

parkowej (31ZP), ulice klasy 

dojazdowej (KD-D ½) 

nieruchomość wydzierżawiana 

z przeznaczeniem jako ogród 

przydomowy  

czynsz:  

0,2040 zł/m2/rok 

5. SW1S/00019831/6 
cz. 698/6 

0003 Śródmieście 3 
0,8500 

PsIV  –      0,5970                    

W-PsIV –  0,2530 

Brak przeznaczenia w mpzp, 

nieruchomość wydzierżawiana 

pod uprawy rolne 

czynsz:  

1,79 q/rok 
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6. 

 

SW1S/00019834/7 

 

cz. 758/1 

0003 Śródmieście 3 
0,1128 PsIV  –     0,1128 

W mpzp- zabudowa usługowa 

na wydzielonych działkach – 

turystyki (B.78UT) 

z przeznaczeniem jako ogród 

przydomowy 

czynsz:  

0,2040 zł/m2/rok 

7. 

 

SW1S/00019844/0 

 

144 

0005 Ciernie 5  
1,0287 

RIIIb  –    0,7770 

RIVa  –     0,2517 

 brak przeznaczenia w mpzp 

nieruchomość wydzierżawiana 

pod uprawy rolne 

czynsz:  

4,22 q/rok 

8. SW1S/00019841/9 
134 

0002 Pełcznica 2 
0,5645 

RIVa   –    0,2558 

RIVb  –    0,3087 

 W mpzp- tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(11MN), tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(2MN), ulice klasy lokalnej 

(KD-L ½) 

nieruchomość wydzierżawiana 

pod uprawy rolne 

czynsz:  

1,70 q/rok 

9. SW1S/00019844/0 
511 

0005 Ciernie 5 
0,4617 PsIII  –     0,4617 

W mpzp- droga wewnętrzna 

(18.KDW), droga wewnętrzna 

(19.KDW), teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(39.MN) 

nieruchomość wydzierżawiana 

pod uprawy rolne 

czynsz:  

1,85 q/rok 

10. SW1S/00019843/3 

cz. 564 

0004 Ciernie 4 
0,1200 RIVa  –    0,1200 

W mpzp – teren zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej 

(MW), teren zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

(MN), ulice klasy dojazdowej 

(KD-D),  ulice klasy lokalnej 

(KDL),  

nieruchomość wydzierżawiana 

pod uprawy rolne 

czynsz: 

0,42 q/rok 

11. SW1S/00019674/7 

cz. 401 

0003 Śródmieście 3 
0,0084  Dr  –       0,0084 

W mpzp – tereny zieleni 

urządzonej (4.ZP), droga 

dojazdowa (6.KD-D), droga 

dojazdowa (8.KD-D), 

nieruchomość wydzierżawiana 

na cele handlowe 

czynsz 

1,80/m2/m-c 

1. Opłaty za dzierżawę wnoszone będą do 31 marca i do 30 września każdego roku. 

2. Opłaty za dzierżawę będą aktualizowane raz do roku wzrostem ceny 1 q żyta ogłaszanej w komunikacie Prezesa GUS 

publikowanym w Monitorze Polski, w terminie do 20 października każdego roku. 
 

 

 

                                                                                                                                                     Z-up. Burmistrza Miasta 

                                                                                                                                                     Z-ca Burmistrza Miasta  

 

                                                                                                                                                       Tobiasz Wysoczański 

 

 

 

 

 

Wykaz  został  wywieszony  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach (ul. Rynek 1) oraz zamieszczony  

na stronie internetowej: www.swiebodzice.pl i www.bip.swiebodzice.pl od dnia 29.07.2022 r. do dnia 21.08.2022 r. 

Ponadto, informację o wywieszeniu tego wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie. 
 


