
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie wykazu nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu, dzierżawy i użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j.Dz. U. z 2018 r.  poz. 994 z późn.zm.) w związku z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz. U. z 2018 r.  poz. 121 z późn.zm.)

Wójt Gminy Lipie 
zarządza, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do najmu, dzierżawy 
i użyczenia, w brzmieniu  określonym w załącznikach nr 1,2, 3, 4, 5 i  6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykazy zostaną wywieszone 3 grudnia 2018r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Lipie na 
okres 21 dni. Ponadto wykazy zostaną zamieszczone na stronach internetowych www.lipie.pl 
i www.bip.lipie.akcessnet.net. Informacja o wykazach zamieszczona zostanie w prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam referentowi ds. gospodarki nieruchomościami, gruntami,  rolnictwa, 
leśnictwa.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.95.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm) Wójt Gminy Lipie podaje 
do publicznej wiadomości WYKAZ 10/2018 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH DO NAJMU NA CZAS 
OZNACZONY  DO 3 LAT

przedmiot najmu pomieszczenie o pow. uż. 44,20 m2 , położone na parterze budynku nr 18 przy ul. Krzepickiej w Parzymiechach, 
na działce 541/1  w obrębie ewidencyjnym i miejscowości Parzymiechy (0012)

nr księgi wieczystej CZ2C / 00051595 / 8

powierzchnia nieruchomości - działki  541/1 0,0770 ha

zapis w ewidencji gruntów dla działki 541/1 B - tereny mieszkaniowe

opis nieruchomości nieruchomość zabudowa budynkiem wielolokalowym, położona między drogą powiatową ul. Krzepicką a drogą  gminną ul. Głęboką

cel najmu lokal użytkowy, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego lub studium 

UiKZP
brak mpzp, w studium ustalono dla nieruchomości kierunek zagospodarowania - tereny zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej

wysokość czynszu miesięcznego z tytułu najmu 88,40 zł + podatek VAT wg. obowiązującej stawki

forma i termin płatności czynsz płatny miesięcznie, do 10 każdego miesiąca

inne opłaty związane z najmem podatek od nieruchomości

aktualizacja czynszu
wysokość czynszu może być aktualizowana:  o dodatni średnioroczny wskaźnik cen towarów  i usług konsumpcyjnych, ogłoszony przez Prezesa 

GUS w Dzienniku Urzędowym Monitor Polski , zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lipie  w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali 
użytkowych w budynkach komunalnych

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  21 dni, licząc od dnia 3 grudnia 2018r.  Zainteresowane 
osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu (34) 3188032-
35 wew. 48 w godz. pracy urzędu
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.95.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ 11/2018 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO UŻYCZENIA NA CZAS OZNACZONY  DO 3 LAT

przedmiot użyczenia grunt o pow. 2 m2, stanowiący część działki 928, położonej w obrębie ewidencyjnym Lipie

cel użyczenia miejsce pod pojemnik metalowy na zbiórkę odzieży używanej o wymiarach 1,20m na 1,20 m

położenie nieruchomości / obręb 
ewidencyjny Lipie ul. Ziołowa 10 / Lipie

nieruchomość:
nr działki, powierzchnia 928 o pow. 0,3367 ha

Nr księgi wieczystej CZ2C/00027266/6

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego

brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w studium ustalono kierunki 
zagospodarowania  tereny rolnicze, tereny łąk i pastwisk

opis nieruchomości nieruchomość wykorzystywana jak oczyszczalnia ścieków 
oraz punkt Selektywnej zbiórki Odpadów

wysokość czynszu brak czynszu, użyczenie bezpłatne

inne opłaty podatek od nieruchomości

inne użyczenie ze Śląskim Oddziałem Okręgowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  
21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 3 grudnia 2018r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 
42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu (34) 3188032-35 wew. 48 w godzinach pracy urzędu.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.95.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ 12/2018 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO UŻYCZENIA NA CZAS OZNACZONY  DO 3 LAT

przedmiot użyczenia grunt o pow. 2 m2, stanowiący część działki 1967/1,
 położonej w obrębie ewidencyjnym Danków

cel użyczenia miejsce pod pojemnik metalowy na zbiórkę odzieży używanej o wymiarach 1,20m na 1,20 m

położenie nieruchomości / obręb 
ewidencyjny Danków 34 / Danków

nieruchomość:
nr działki, powierzchnia 1967/1 o pow. 0,0902 ha

Nr księgi wieczystej CZ2C/00034955/5

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego  ZP,,W" - teren zieleni urządzonej, w strefie ochrony archeologicznej

opis nieruchomości nieruchomość wykorzystywana jak remiza  i  świetlica

wysokość czynszu brak czynszu, użyczenie bezpłatne

inne opłaty podatek od nieruchomości

inne użyczenie ze Śląskim Oddziałem Okręgowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  
21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 3 grudnia 2018r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 
42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu (34) 3188032-35 wew. 48 w godzinach pracy urzędu.
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.95.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ 13/2018 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH PRZEZNACZONYCH
DO UŻYCZENIA NA CZAS OZNACZONY  DO 3 LAT

przedmiot użyczenia grunt o pow. 2 m2, stanowiący część działki 333/28,
 położonej w obrębie ewidencyjnym Parzymiecchy

cel użyczenia miejsce pod pojemnik metalowy na zbiórkę odzieży używanej o wymiarach 1,20m na 1,20 m

położenie nieruchomości / obręb 
ewidencyjny Parzymiechy skrzyżowanie  ulic  Częstochowskiej i Kasztanowej  / Parzymiechy

nieruchomość:
nr działki, powierzchnia 333/28 o pow. 0,0476 ha

Nr księgi wieczystej CZ2C/00018625/5

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego KDw - droga wewnętrzna 

opis nieruchomości nieruchomość wykorzystywana jak droga

wysokość czynszu brak czynszu, użyczenie bezpłatne

inne opłaty podatek od nieruchomości

inne użyczenie ze Śląskim Oddziałem Okręgowym 
Polskiego Czerwonego Krzyża

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  
21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 3 grudnia 2018r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 
42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu (34) 3188032-35 wew. 48 w godzinach pracy urzędu.
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Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 0050.95.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ 14/2018 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA NA CZAS OZNACZONY  DO 3 LAT

przedmiot użyczenia pomieszczenie o pow. 2,5 m2, położone na pierwszym piętrze budynku Stanisławów 63

cel użyczenia pomieszczenie porządkowe, niezbędne do prawidłowego 
funkcjonowania Poradni Ogólnej w Stanisławowie

położenie nieruchomości / obręb 
ewidencyjny Stanisławów 63  / obręb Lindów

nieruchomość:
nr działki, powierzchnia 126/8 o pow. 0,0253 ha , 126/10 o pow. 0,0566 ha

nr księgi wieczystej CZ2C/ 00036949/4, CZ2C/00034093/4 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego UZ- usługi zdrowia

opis nieruchomości budynek wykorzystywany jako: Poradna Ogólna w Stanisławowie, biblioteka 

wysokość czynszu brak czynszu, użyczenie bezpłatne

inne opłaty podatek od nieruchomości

inne użyczenie Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, jednostce Powiatu Kłobuckiego

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  
21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 3 grudnia 2018r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 
42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu (34) 3188032-35 wew. 48 w godzinach pracy urzędu.
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Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 0050.95.2018
Wójta Gminy Lipie
z dnia 28 listopada 2018 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm), Wójt Gminy Lipie podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ 15/2018 - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH
PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA CZAS OZNACZONY  DO 3 LAT

przedmiot dzierżawy grunt o pow. 0,0500 ha (PsVI), stanowiący część działki 76/2, 
położonej w obrębie ewidencyjnym Łyźniaki

cel dzierżawy uprawy ogrodnicze

położenie nieruchomości / obręb 
ewidencyjny Troniny  / obręb Łyźniaki

nieruchomość:
nr działki, powierzchnia 76/2 o pow. 4,5633 ha

nr księgi wieczystej CZ2C/00028773/0 

Przeznaczenie w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego R - tereny rolnicze na ZZ -obszar zagrożony powodzią

opis nieruchomości nieruchomość zabudowana budynkiem Centrum Turystyki, zadrzewiona, 
o nieregularnym kształcie

wysokość czynszu 75 zł rocznie

forma i termin płatności czynsz płatny rocznie, do 31 marca każdego roku

inne opłaty podatek rolny 

aktualizacja opłat zgodnie z obowiązującym zarządzeniem  Wójta Gminy Lipie 
w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami termin wywieszenia wykazu wynosi  
21 dni, licząc od dnia wywieszenia  tj. 3 grudnia 2018r.

Zainteresowane osoby mogą uzyskać dodatkowe informacje w Urzędzie Gminy Lipie ul. Częstochowska 29, 
42-165 Lipie pokój nr 21 lub pod numerem telefonu (34) 3188032-35 wew. 48 w godzinach pracy urzędu.

Id: 1F66B737-2726-4B0E-BAF1-FDED747E54F8. Podpisany Strona 1




