
 

 

 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ 

  
Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz . U.  z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), Wójt Gminy Łysomice podaje  

do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na terenie Gminy Łysomice 

 
Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomości 

przeznaczona 

do dzierżawy 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 

nieruchomości i sposób 

jej zagospodarowania 

Termin 

zagospodarowani

a nieruchomości 

Wysokość opłat z 

tytułu dzierżawy 

Termin wnoszenia 

opłat 

Informacje  

o przeznaczeniu  

do wydzierżawienia 
Nr  

działki 

Nr KW 

1. Część 

działki  

nr 83/7 

TO1T/00034627/8 225 m² 

 

 

  

Nieruchomość  

położona  

w Papowie Toruńskim, 

gmina Łysomice  

Związane  z  

prowadzoną 

działalnością.  

Pod wybudowaną  

i stanowiącą własność 

dotychczasowego 

dzierżawcy stację 

bazową 

telekomunikacyjną 

10 lat Czynsz dzierżawny  

w wysokości nie 

mniejszej niż  

1 500,00 zł netto  

miesięcznie plus  

podatek VAT z 

uwzględnieniem 

rocznego wskaźnika  

inflacji 

Czynsz płatny 

kwartalnie 

w terminie nie 

dłuższym niż 21 

dni od dnia 

otrzymania faktury 

VAT przez 

Dzierżawcę 

 

Na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy  

 

2. Część 

działki 

nr 226/20 

TO1T/00000877/8 5 m² Nieruchomość  

położona  

w Papowie Toruńskim, 

gmina Łysomice  

Na potrzeby posesji 

dzierżawcy (bez prawa 

zabudowy i trwałych 

nasadzeń) 

3 lata Czynsz dzierżawny 

roczny w wysokości 

150 zł brutto 

Czynsz dzierżawny 

płatny jest do 31 

sierpnia  każdego 

roku 

 

Na rzecz 

dotychczasowego 

dzierżawcy 

 

 

3. 500/4 TO1T/00034016/2 627 m² Nieruchomość  

położona  

w Kamionkach Małych, 

gmina Łysomice 

Według Studium 

uwarunkowań  

i zagospodarowania 

przestrzennego działka 

zlokalizowana na terenie 

zabudowy rekreacji 

indywidualnej. Teren 

rekreacyjny  

3 lata Czynsz dzierżawny 

roczny w wysokości 

nie mniejszej niż 

627,00 zł brutto  

z uwzględnieniem 

rocznego wskaźnika  

inflacji 

Czynsz dzierżawny 

płatny jest do 31 

sierpnia  każdego 

roku 

 

Przeznaczenie na cele 

rekreacyjne  

z należytym 

utrzymaniem 

nieruchomości,  

bez możliwości trwałej 

zabudowy 

 

Powyższy wykaz wywiesza się do wiadomości publicznej na okres 21 dni tj. od dnia 29.06.2020 r. do dnia 20.07.2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łysomice (tablica ogłoszeń) 

oraz zamieszcza  na stronie internetowej Urzędu Gminy Łysomice. 

 

             

              Wójt Gminy Łysomice 

 

                   /-/ Piotr Kowal 


