
 ZARZĄDZENIE NR 104/2021  

Wójta Gminy Kamiennik 

z dnia 13.10.2021 roku 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność 

Gminy Kamiennik oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 

2021 r. poz. 1372), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 §1 

Przeznacza się do oddania w dzierżawę nieruchomości przedstawione w załączniku do niniejszego 
zarządzenia, stanowiące własność Gminy Kamiennik. 

§2 

Podać do publicznej wiadomości: wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez 

wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 

69, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Gminy Kamiennik, a także na stronie internetowej Urzędu. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 
Wójt Gminy Kamiennik 

                                                                                                                /-/ Kazimierz Cebrat 

 

 

  



Załącznik do Zarządzenia Nr 104/2021 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 13.10.2021 r. 

  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  

               Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy na terenie Gminy Kamiennik: 

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Zurzyce 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 62 

Obręb: 0011 

KW: nr OP1N/00038715/4 

Powierzchnia nieruchomości: 0,5400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5400 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RUp, URp-1- teren projektowanych 

usług obsługi gospodarki polowej oraz rzemiosła bytowego. Jako przeznaczenie podstawowe dla 

wyznaczonej działki przyjmuje się obsługę gospodarki polowej i ogrodniczej. 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku R- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe 

Starostwo w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 216,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 10.09.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Zurzyce 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 63 

Obręb: 0011 

KW: nr OP1N/00038715/4 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UHp, UGp, KS1p-2- teren 

projektowanych usług w zakresie handlu i gastronomii. Z terenu działki należy wydzielić parking na 

samochody osobowe w ilości 4-6 stanowisk oraz 1 stanowisko dla samochodu ciężarowego lub autokaru. 

Dojazd na zaplecze i parking od strony drogi KDD. 

• Sposób zagospodarowania: rola 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 128,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 



większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 08.09.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

3.Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 257 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZN - tereny zieleni niskiej o dużej 

bioróżnorodności, podlegające ochronie, występujące w głównej mierze w północnej części wsi; TZ- 

istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych; WS- teren 

wód otwartych, stawów, rowów melioracyjnych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 28.10.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

4. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 45/4 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,4400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,4400 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 176,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 



• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 28.10.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

5. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 681/3 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0393 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0393 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZN- tereny zieleni niskiej o duże o dużej 

bioróżnorodności, podlegające ochronie, występujące głównej mierze w północnej części wsi. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

6. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 280/1 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZN- tereny zieleni niskiej o duże o dużej 

bioróżnorodności, podlegające ochronie, występujące głównej mierze w północnej części wsi. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 100,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 



7. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 295/2 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,4300 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,4300 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej; WS- teren wód otwartych, stawów, rowów melioracyjnych; ZN- tereny zieleni 

niskiej o duże o dużej bioróżnorodności, podlegające ochronie, występujące głównej mierze w północnej 

części wsi.      

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 172,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

 

8. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 382/2 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3800 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych (część działki), część działki nr 382/2 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z zapisem mpzp, na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 152,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.02.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

 

 

 



9. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 261/4 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3300 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3300 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: WS- teren wód otwartych, stawów, 

rowów melioracyjnych; ZN- tereny zieleni niskiej o duże o dużej bioróżnorodności, podlegające ochronie, 

występujące głównej mierze w północnej części wsi; KDD – projektowana droga kat. dojazdowej. 

• Sposób zagospodarowania: rola 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 132,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 3 lat 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

10. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 382/3 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0900 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych. 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z zapisem mpzp 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

11. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 726/1 

Obręb: 0010 

KW nr: OP1N/00038929/7 



Powierzchnia nieruchomości: 0,0700 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0700 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków 

i rowów melioracyjnych; WS- teren wód otwartych, stawów, rowów melioracyjnych 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

12. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 579 

Obręb: 0010 

KW nr: OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3600 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3600 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka nr 579 nie jest objęta mpzp 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 144,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej 

lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

13. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 580/1 

Obręb: 0010 

KW nr: OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 1,2900 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 1,2900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka nr 580/1 nie jest objęta mpzp 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 



• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 516,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej 

lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

14. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 123/6 

Obręb: 0010 

KW nr: OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, mieszanej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 25.09.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

15. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 704/3 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,9900 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,9900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Tz- teren istniejącej zieleni niskiej łąk i 

pastwisk- występujące głownie w sąsiedztwie cieków wodnych- tworząc ekosystem łąkowo- wodny, R- 

teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych z prawem zabudowy wyłącznie 

zagrodowej siedliskowe, Ws- teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych.    

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 396,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 



większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

16. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 108/1 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00049430/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MNp, ZI, KDD: MNp- teren 

projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; ZI- teren zieleni izolacyjnej; KDD- istniejące i 

projektowane drogi kat. dojazdowej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 100,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

  

17. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 108/2 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00049430/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R, MNp, ZI: R- teren istniejących 

użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych; MNp – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; ZI – teren zieleni izolacyjnej. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 100,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 



• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

18. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 787/3 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 1,3800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak mpzp 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 200,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.08.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

19. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 618/5 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,4500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,4500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych. Dla części dz. 618/5 brak mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 180,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 



20. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 222/3 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0100 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0100 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, częściowo zabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, mieszanej. 

• Sposób zagospodarowania: grunt pod budynkiem 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 220,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty przeznaczone na cele nierolnicze, zabudowane budynkami mieszkalno- 

gospodarczymi 2,20 zł rocznie od 1 m2 powierzchni gruntu, na dzierżawcy ciąży również obowiązek 

uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

21. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 45/1 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 140,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 28.10.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

22. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 274/1 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,5000 ha 



• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZN - tereny zieleni niskiej o dużej 

bioróżnorodności, podlegające ochronie, występujące w głównej mierze w północnej części wsi. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 200,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

23. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 301/5 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3100 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3100 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 124,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

24. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 301/6 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 



• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 88,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

25. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 301/3 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2900 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 116,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

26. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 787/3 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 1,3800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak mpzp 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 200,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 



• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

27. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 638/10 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 1,1600 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5400 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i 

rowów melioracyjnych. Dla części dz. 638/10 brak planu. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 216,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

28. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 119/8 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1906 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UH,UGp-10b - teren istniejących usług 

w zakresie handlu i projektowanej gastronomii; MM- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

mieszanej. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23 Vat (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 



29. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 119/8 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1906 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0500 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UH,UGp-10b - teren istniejących usług 

w zakresie handlu i projektowanej gastronomii; MM- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, 

mieszanej. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23 Vat (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo 

o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

30. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 708/1 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3000 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i 

rowów melioracyjnych; WS – Teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku R- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe 

Starostwo w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 120,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

31. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 



Działka nr: 275/2 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1000 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZN – tereny zieleni niskiej o dużej 

bioróżnorodności, podlegające ochronie, występujące w głównej mierze w północnej części wsi 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z zapisem mpzp. 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

32. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 708/2 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2900 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków 

i rowów melioracyjnych; WS –  Teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku R- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe 

Starostwo w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 116,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.09.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy. 

 

33. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 751/4 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3400 ha 



• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków 

i rowów melioracyjnych; WS –  Teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku R- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe 

Starostwo w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 136,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 06.05.2019 r. do 31.09.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy. 

 

 

34. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 751/2 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków 

i rowów melioracyjnych; WS –  Teren wód otwartych cieków, stawów, rowów melioracyjnych 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku R- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe 

Starostwo w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 60,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 06.05.2019 r. do 31.09.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy. 

 

 

35. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Szklary 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 726/2 

Obręb: 0010 

KW: nr OP1N/00038929/7 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1640 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1640 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 



• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R, TZ, WS: R- teren istniejących 

użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w 

dolinach cieków i rowów melioracyjnych; WS- teren wód otwartych, stawów, rowów melioracyjnych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 65,60 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy  

 

 

36. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 67/3 

Obręb: 0004 

KW: nr OP1N/00056813/3 

Powierzchnia nieruchomości: 0,5200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZP,US,KS1,UH,UG-6 – teren 

istniejącego i przewidzianego do rozbudowy wiejskiego boiska sportowego; KDZ – projektowana 

obwodnica wsi Kamiennik, droga kat. zbiorczej. 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku RIIIa- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe 

Starostwo w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 208,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

37. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 67/4 

Obręb: 0004 

KW: nr OP1N/00056700/8 

Powierzchnia nieruchomości: 1,1000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 1,1000 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZP,US,KS1,UH,UG-6 – teren 

istniejącego i przewidzianego do rozbudowy wiejskiego boiska sportowego 



• Sposób zagospodarowania: zgodne z opisem użytku RIIIa- grunty orne prowadzonego przez Powiatowe 

Starostwo w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 440,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

38. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 190/3 

Obręb: 0004 

KW: nr OP1N/00038836/8 

Powierzchnia nieruchomości: 0,5000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak planu 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 200,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

39. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 123/1 

Obręb: 0004 

KW: nr OP1N/00038836/8 

Powierzchnia nieruchomości: 1,0400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, 

położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 208,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 



większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 06.05.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

40. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 228/1 

Obręb: 0004 

KW: nr OP1N/00038836/8 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 1,4200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak mpzp 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 568,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

41. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 230 

Obręb: 0004 

KW: nr OP1N/00038836/8 

Powierzchnia nieruchomości: 0,6000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,6000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: WS, ZPO - Teren stawów oraz zieleni, 

charakteryzująca się dużą bioróżnorodnością florystyczną i faunistyczną. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 240,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  



42. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 318/8 

Obręb: 0004 

KW nr: OP1N/00038836/8 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0352 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0176 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MN – teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

43. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 297/6 

Obręb: 0004 

KW nr: OP1N/00038836/8 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0700 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0700 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MNp – teren projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; RS – teren zabudowy zagrodowej siedliskowej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- na wniosek dzierżawcy 

 

 

44. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 318/8 

Obręb: 0004 

KW nr: OP1N/00038836/8 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0352 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0176 ha 



• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MN – teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

45. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 123/1 

Obręb: 0004 

KW: nr OP1N/00038836/8 

Powierzchnia nieruchomości: 1,0400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, 

położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 208,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

46. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kamiennik 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 126/13 

Obręb: 0004 

KW nr: OP1N/00038836/8 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1140 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 2 m2 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: KS3,UH-23 – teren istniejącego 

przystanku PKS wraz z zespołem pawilonów handlowych; KDZ – Istniejące drogi powiatowe kat. 

zbiorczej. 

• Sposób zagospodarowania: pod usytuowanie reklamy o powierzchni 2 m2. 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 



• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 20,00 zł – miesięcznie do stawki opłat dolicza się obowiązująca 

stawkę podatku VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Wójta Gminy Kamiennik z dnia 01.02.2017r. 

w sprawie zasad udostępniania obiektów lub terenów stanowiących własność Gminy Kamiennik w celu 

umieszczania reklamy oraz pobierania z tego tytułu opłat, za reklamy których powierzchnia wnosi do 2 m2 - 

20,00 zł, do stawki opłat dolicza się obowiązująca stawkę podatku VAT). 

• Termin wznoszenia opłat: Do 20- go każdego miesiąca 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zasad 

udostępniania obiektów lub terenów stanowiących własność Gminy Kamiennik w celu umieszczenia 

reklamy oraz pobierania z tego tytułu opłat 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy. 

 

 

47. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 395/1 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3400 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, 

położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 136,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

48. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 546/2 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i 

rowów melioracyjnych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 88,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 



większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

49. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 78/1 

Obręb: 0008 

KW nr: OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2700 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2700 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków 

i rowów melioracyjnych 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 108,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

50. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 526/3 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 88,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 



• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

51. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 72/4 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

52. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 66/1 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00078430/4 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0900 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, mieszanej. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

 

 

 

 



53. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 235/9 

Obręb: 0008 

KW: nr  OP1N/00016972/3 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0517 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0100 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej.    

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.05.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

54. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 66/2 

Obręb: 0008 

KW : nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2100 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2100 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, mieszanej; KDD – istniejące i projektowane drogi kat. dojazdowej; RU,PSzp-5c - Teren 

projektowanych usług obsługi gospodarki polowej. Ogranicza się funkcję uciążliwą warsztatową. 

Projektuje się wprowadzenie funkcji składowania w obiektach zamkniętych. Nie wyklucza się funkcję 

handlu hurtowego sprzętem i urządzeniami do produkcji rolnej w tym handel paszami, nawozami 

sztucznymi, środkami ochrony roślin oraz opałem. Nakazuje się wprowadzenie zieleni izolacyjnej przede 

wszystkim od strony sąsiedniej zabudowy zagrodowej.  

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 84,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

55. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 567/2 



Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2700 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2700 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i 

rowów melioracyjnych.   

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 108,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

56. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 682/4 

Obręb: 0008 

KW nr: OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0633 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0020 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: KDD – istniejące i projektowane drogi 

kat. dojazdowej; WS- teren wód otwartych, stawów, rowów melioracyjnych; TZ- istniejące tereny łąk 

i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych; RM- teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

57. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 35/4 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 1,2700 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2400 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 



• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka nr 35/4 nie jest objęta mpzp 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 96,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

58. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 35/1 

Obręb: 0008 

KW nr: OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,8400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: działka nr 35/1 nie jest objęta mpzp 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 100,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej 

lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

59. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 75/6 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i 

rowów melioracyjnych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 



powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy  

 

 

60. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 74/5 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1900 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 76,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

61. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 251 

Obręb: 0008 

KW nr: OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, częściowo niezabudowana, częściowo zabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: 1R – teren o podstawowym 

przeznaczeniu rolnym; 1RM – teren o podstawowym przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: na 3 lata 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 80,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej 

lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 



• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 28.10.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

62. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 402/2 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3100 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3100 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków 

i rowów melioracyjnych; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 124,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

63. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 563/2 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1800 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków 

i rowów melioracyjnych; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 72,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 



64. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Lipniki 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 596 

Obręb: 0008 

KW: nr OP1N/00038798/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,3000 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 2 m2 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: WS, ZP-14- teren istniejącego 

otwartego zbiornika p. pożarowego. Projektowana likwidacja funkcji pod warunkiem zapewnienia 

zewnętrznego zaopatrzenia wodnego p. pożarowego w ilości wynikającej z przepisów szczególnych. UHp, 

UGp-9- teren projektowanych usług w zakresie handlu i gastronomi 

• Sposób zagospodarowania: pod usytuowanie reklamy o powierzchni 2 m2. 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 20,00 zł – miesięcznie do stawki opłat dolicza się obowiązująca 

stawkę podatku VAT (zgodnie z Zarządzeniem Nr 11 Wójta Gminy Kamiennik          z dnia 01.02.2017r. 

w sprawie zasad udostępniania obiektów lub terenów stanowiących własność Gminy Kamiennik w celu 

umieszczania reklamy oraz pobierania z tego tytułu opłat, za reklamy których powierzchnia wnosi 

do 2 m2  - 20,00 zł, do stawki opłat dolicza się obowiązująca stawkę podatku VAT). 

• Termin wznoszenia opłat: Do 20- go każdego miesiąca 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik w sprawie zasad 

udostępniania obiektów lub terenów stanowiących własność Gminy Kamiennik w celu umieszczenia 

reklamy oraz pobierania z tego tytułu opłat 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy. 

 

65. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 112/21 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 4,6800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń 

i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych 

z miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić 

zasięgi oddziaływania na środowisko; R- tereny istniejących użytków rolnych ogrodniczych 

i sadowniczych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów stanowiące składnik majątkowy zagród. 

Jako przeznaczenie podstawowe głównie dla gruntów rolnych, wraz z drogami dojazdowymi do tych 

terenów i drogami śródpolnymi. Część działki nr 112/21 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 200,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 



 

67. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 112/21 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 4,6800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0300 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń 

i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych 

z miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić 

zasięgi oddziaływania na środowisko; R- tereny istniejących użytków rolnych ogrodniczych 

i sadowniczych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów stanowiące składnik majątkowy zagród. 

Jako przeznaczenie podstawowe głównie dla gruntów rolnych, wraz z drogami dojazdowymi do tych 

terenów i drogami śródpolnymi. Część działki nr 112/21 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo 

o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy: - na wniosek dzierżawcy 

 

 

68. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 112/21 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 4,6800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,8800 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń 

i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych 

z miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić 

zasięgi oddziaływania na środowisko; R- tereny istniejących użytków rolnych ogrodniczych 

i sadowniczych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów stanowiące składnik majątkowy zagród. 

Jako przeznaczenie podstawowe głównie dla gruntów rolnych, wraz z drogami dojazdowymi do tych 

terenów i drogami śródpolnymi. Część działki nr 112/21 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 352,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 



• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy: - pisemny wniosek dzierżawcy 

  

69. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 112/21 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 4,6800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2700 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:  TO-6- teren istniejących urządzeń 

i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych 

z miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić 

zasięgi oddziaływania na środowisko; R- tereny istniejących użytków rolnych ogrodniczych 

i sadowniczych z dopuszczeniem lokalizacji obiektów stanowiące składnik majątkowy zagród. 

Jako przeznaczenie podstawowe głównie dla gruntów rolnych, wraz z drogami dojazdowymi do tych 

terenów i drogami śródpolnymi. Część działki nr 112/21 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 108,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.02.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy: - pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

70. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0273 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń 

i obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków (część działki), część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orne prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie  

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 



• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

71. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0328 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń 

i obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orne prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo 

o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

72. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0331 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6 – teren istniejących urządzeń 

i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych z 

miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić 

zasięgi oddziaływania na środowisko. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp.  

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orne prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 



powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

73. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0299 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6 – teren istniejących urządzeń 

i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych z 

miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić 

zasięgi oddziaływania na środowisko. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp.  

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orne prowadzonego przez 

Starostwo Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 29.02.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

74. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0273 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6 – teren istniejących urządzeń 

i obiektów z zakresu odprowadzenia ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie – do przepustowości umożliwiająca przyjęcie ścieków bytowych z 

miejscowości Karłowice Wielkie, Kłodobok oraz Karłowice Małe. Dla oczyszczalni M.-B należy określić 

zasięgi oddziaływania na środowisko. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp.  

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 



• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 26.10.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

75. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0558 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

76. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0325 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

•  Czas trwania umowy: do 3 lat 



• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy  

  

77. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0318 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

78. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0288 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

•  Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 



• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

79. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0275 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy  

 

 

80. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0278 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 



za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.02.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy  

 

 

81. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0310 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

82. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0309 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 



powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 06.05.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

83. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0606 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

84. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0313 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 



powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

85. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0353 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lata 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

86. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0568 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – grunty orna prowadzonego przez Starostwo 

Powiatowe w Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lata 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 



powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

87. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

• Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0290 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.10.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

88. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0263 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 



za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

89. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0279 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

90. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0311 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 



powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

91. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0306 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

92. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0336 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 



powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

93. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0195 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.02.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

94. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0259 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 



• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 02.12.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

95. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 51/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 1,4800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0272 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TO-6- teren istniejących urządzeń i 

obiektów z zakresu odprowadzania ścieków bytowych. Istniejąca oczyszczalnia ścieków podlega 

modernizacji i rozbudowie- część działki nr 51/1 przeznaczono pod rezerwę terenu pod rozbudowę 

oczyszczalni ścieków. Część działki nr 51/1 nie jest objęta mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: zgodnie z opisem użytku R – prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w 

Nysie 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

96. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 202/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00011357/1 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0242 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0121 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 



• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

97. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 202/1 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00011357/1 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0242 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0121 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

98.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 22/5 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0575 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0575 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, mieszanej. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 



99. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 22/6 

Obręb: 0006 

KW: nr  OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0576 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0576 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, mieszanej. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

100. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 22/7 

Obręb: 0006 

KW: nr  OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0341 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0341 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, mieszanej. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

101. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 52/38 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00026068/6 



Powierzchnia nieruchomości: 0,0402 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 22,22 m2 pod garażem blaszakiem 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, zabudowana garażem blaszakiem 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MW,MN,U:1- teren zabudowy 

mieszkalnej wielorodzinnej, jednorodzinnej i usługowej 

• Sposób zagospodarowania: z przeznaczeniem na istniejący garaż metalowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 48,88 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty zabudowane garażami 2,20 zł rocznie od 1 m2, na dzierżawcy ciąży również 

obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

102. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 4/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2845 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1045 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; MM- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej.  

• Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo 

o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

103. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 4/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2845 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; MM- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej.  

• Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 



• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo 

o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.07.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

104. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 4/1 

Obręb: 0006 

KW nr: OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2845 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; MM- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej.  

• Sposób zagospodarowania: na ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo 

o powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

105.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 112/58 

Obręb: 0006 

KW: nr  OP1N/00026068/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1193 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0693 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: KS1p-21 – teren projektowanego 

parkingu dla samochodów osobowych; KDD – istniejące i projektowane drogi kat. dojazdowej;  

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 



• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

106. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Wielkie 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 192/27 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038722/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0087 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0087 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: KDD – istniejące i projektowane 

drogi kat. dojazdowej. 
• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

107. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Małe 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 103/3 

Obręb: 0005 

KW nr: OP1N/00038796/5 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2700 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2700 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MN – teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 108,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej 

lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

 



108. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Małe 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 112/4 

Obręb: 0005 

KW: nr OP1N/00038796/5 

Powierzchnia nieruchomości: 0,4200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1100 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 44,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

109. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Małe 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 116/2 

Obręb: 0005 

KW: nr OP1N/00038796/5 

Powierzchnia nieruchomości: 0,5200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, 

położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych; 

Dla części dz. 116/2 brak mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 208,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

110. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Małe 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 103/5 

Obręb: 0005 

KW nr: OP1N/00038796/5 



Powierzchnia nieruchomości: 0,0700 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0700 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MN – teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej 

• Sposób zagospodarowania: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej 

lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

111.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Karłowice Małe 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 24 

Obręb: 0006 

KW: nr OP1N/00038796/5 

Powierzchnia nieruchomości: 0,5600 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM, RMp- teren istniejącej 

i projektowanej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej; WS- teren wód otwartych, stawów, rowów 

melioracyjnych; TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, położone głównie w dolinach cieków i rowów 

melioracyjnych.            

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 76,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

112. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Chociebórz 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 40/2 

Obręb: 0002 

KW nr: OP1N/00038716/1 

Powierzchnia nieruchomości: 0, 1400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1400 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej 



• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 56,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej 

lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 25.09.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

113. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Chociebórz 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 26/4 

Obręb: 0002 

KW: nr OP1N/00038716/1 

Powierzchnia nieruchomości: 0,6500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,6500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; Dla części dz. 26/4 brak mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 260,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

114. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Chociebórz 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 46/5 

Obręb: 0002 

KW: nr OP1N/00038716/1 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0357 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0357 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, częściowo zabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UKp-8 - Teren istniejącej świetlicy 

wiejskiej. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje się bez zmian. Obiekt wnioskowany do ujęcia w gminnej 

ewidencji dóbr kultury. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 



powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy  

 

 

115. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Goworowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 72/2 

Obręb: 0012 

KW: nr OP1N/00038719/2 

Powierzchnia nieruchomości: 1,2500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 1,2500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak planu 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 500,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

116. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Goworowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 108/12 

Obręb: 0012 

KW: nr OP1N/00038719/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,4500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,4500 ha 

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R – teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych z możliwością budowy obiektów stanowiące składnik majątkowy zagród; 

RM – tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej 

• Sposób zagospodarowania: zgodne z zapisem mpzp. 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 180,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 



• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

117. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Goworowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 380/5 

Obręb: 0012 

KW: nr OP1N/00038719/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0072 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 72,00 m2  

• Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa, zabudowana garażem 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM – tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej zagrodowej 

• Sposób zagospodarowania: z przeznaczeniem na istniejący garaż metalowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 158,40 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty zabudowane garażami 2,20 zł rocznie od 1 m2, na dzierżawcy ciąży również 

obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy 

dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.05.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: pisemny wniosek 

 

 

118. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Goworowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 229 

Obręb: 0012 

KW: nr OP1N/00038719/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: TZ- istniejące tereny łąk i pastwisk, 

położone głównie w dolinach cieków i rowów melioracyjnych. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 48,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 06.05.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

 

 



119.  Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Goworowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 126/3 

Obręb: 0012 

KW: nr OP1N/00038719/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: MM- tereny istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, mieszanej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 48,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

120. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Goworowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 126/1 

Obręb: 0012 

KW: nr OP1N/00038719/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; KDW – projektowana droga wewnętrzna 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 100,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

121. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Cieszanowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 56/2 

Obręb: 0003 

KW: nr OP1N/00038717/8 



Powierzchnia nieruchomości: 0,3300 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,3300 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej; R- teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych; KDD – 

istniejące i projektowane drogi kat. dojazdowej; MNp – teren projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej. Dla części dz. 56/2 brak mpzp.  

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 100,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

122. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Cieszanowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 66/4 

Obręb: 0003 

KW: nr OP1N/00038717/8 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2500 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2500 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej.  

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 100,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.03.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

123.   Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Cieszanowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 43/2 

Obręb: 0003 

KW: nr OP1N/00072602/9 

Powierzchnia nieruchomości: 0,4400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,4400 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; MM- tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej, mieszanej; ZP,UK,TW-

11a - Teren istniejącego parku krajobrazowego, objęty ochroną konserwatorską OWKZ.  



• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 176,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

124. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Wilemowice 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 58/3 

Obręb: 0013 

KW: nr OP1N/00038799/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,5343 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,5343 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 213,72 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.06.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

125. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Ogonów 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 82/4 

Obręb: 0009 

KW nr: OP1N/00038795/8 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2800 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,2800 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, częściowo niezabudowana, częściowo zabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej; UKR-5 - teren kultu religijnego; dla wydzielonej działki kapliczki przydrożnej 

podstawowe przeznaczenie utrzymuje się bez zmian 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 112,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwałą Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej 

lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 



• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

126. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Ogonów 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 149 

Obręb: 0009 

KW: nr OP1N/00025029/4 

Powierzchnia nieruchomości: 0,4900 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,4900 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: brak planu 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 196,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

127. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kłodobok 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 120/2 

Obręb: 0007 

KW: nr OP1N/00009353/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0300 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0150 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: RM- teren istniejącej zabudowy 

mieszkaniowej, zagrodowej. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 27.11.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy  

 

 

 



128. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kłodobok 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 158/2 

Obręb: 0007 

KW: nr OP1N/00038797/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1300 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1300 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 52,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od 

nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

129. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kłodobok 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 239/2 

Obręb: 0007 

KW: nr OP1N/00038797/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,0400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0400 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak mpzp. 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego za 

grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni od 0,01 ha 

do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

130. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kłodobok 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 98 

Obręb: 0007 

KW: nr OP1N/00038797/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,2600 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1700 ha 



• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, częściowo zabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UGp,UK-1 - Teren istniejących usług 

z zakresu kultury / świetlica/ oraz projektowane uzupełnienie funkcji o program gastronomiczny. 

Podstawowe przeznaczenie funkcji kultury utrzymuje się bez zmian. Dopuszcza się rozbudowę w kierunku 

północnym dla potrzeb funkcji podstawowej oraz uzupełniającej gastronomicznej na ok. 20mk. 

Rozbudowa może mieć miejsce tylko w poziomie z zachowaniem geometrii dachu i wysokości obiektu wg. 

obecnego stanu; R - Teren istniejących użytków rolnych, jako przeznaczenie podstawowe głównie dla 

gruntów ornych, wraz z drogami dojazdowymi do tych terenów i drogami śródpolnymi.  

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 68,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej lub 

większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 23.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

  

 

131. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kłodobok 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 356 

Obręb: 0007 

KW: nr OP1N/00038797/2 

Powierzchnia nieruchomości: 1,2200 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0200 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: KDD – istniejące i projektowane drogi 

kategorii dojazdowej; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. 

• Sposób zagospodarowania: na cele drogowe 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 12.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczenie nieruchomości do dzierżawy: pisemny wniosek dzierżawcy 

 

132. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kłodobok 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 173 

Obręb: 0007 

KW nr: OP1N/00038797/2 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1700 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,1700 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość częściowo gruntowa, niezabudowana, a częściowo zabudowana 



• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej 

• Sposób zagospodarowania: na cele rolne 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 68,00 zł rocznie (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady Gminy 

Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o powierzchni równej 

lub większej od 0,11 ha 4,00 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku 

od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy 

 

 

133. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kłodobok 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 120/4 

Obręb: 0007 

KW: nr OP1N/00009353/6 

Powierzchnia nieruchomości: 0,1049 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,0524 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: R- teren istniejących użytków rolnych, 

ogrodniczych i sadowniczych; RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, zagrodowej. 

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 22,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 

powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 28.10.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy  

 

 

134. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości: 

Położenie: Kłodobok 

Gmina: Kamiennik 

Działka nr: 210/2 

Obręb: 0007 

KW: nr OP1N/00038797/2 

Powierzchnia nieruchomości: 1,2400 ha 

• Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy: 0,6000 ha 

• Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana 

• Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Brak mpzp  

• Sposób zagospodarowania: ogródek przydomowy 

• Czas trwania umowy: do 3 lat 

• Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 240,00 zł rocznie + 23% VAT (zgodnie z Uchwała Nr III/5/14 Rady 

Gminy Kamiennik z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za grunty niezabudowane przeznaczone na cele nierolnicze, użytkowane rolniczo o 



powierzchni od 0,01 ha do 0,10 ha 22 zł rocznie), na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczania 

podatku od nieruchomości 

• Termin wznoszenia opłat: Do 31 marca każdego roku obowiązywania umowy 

• Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania 

umowy dzierżawy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie ustalenia 

minimalnych stawek czynszu dzierżawnego 

• Uwagi: Nieruchomość obciążona umową na czas określony od 08.02.2019 r. do 31.12.2021 r. 

• Przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy- pisemny wniosek dzierżawcy  

 

 

Ustala się 6-cio tygodniowy termin (licząc od dnia wywieszenia wykazu) do złożenia wniosku przez osoby, 

którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 

cytowanej powyżej ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik przy ul. 1 Maja 

69, 48-388 Kamiennik na okres 21 dni, od dnia 13.10.2021 roku do dnia 02.11.2021 roku a także informacja 

o jego wywieszeniu będzie podana do publicznej wiadomości w prasie lokalnej- Nowa Trybuna Opolska, 

na stronie internetowej tut. Urzędu- www.kamiennik.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej- 

www.bip.kamiennik.pl. 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń ………………………. 

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ………………………….…… 

 

http://www.kamiennik.pl/
http://www.bip.kamiennik.pl/

