
Zarządzenie Nr  20 /2012 
Wójta  Gminy Z ębowice 

                                                             z dnia 01 marca 2012 r. 
 
 

w sprawie przeznaczenia do  dzierŜawy w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości 
gruntowych połoŜonych  w Osiecku, Poczołkowie  i  Kniei  oraz podania do publicznej wiadomości 
wykazu tej nieruchomości.  
 
 
  Działając w oparciu o art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy   z dnia 8 marca 1990 r.                            
o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) i art. 13 ust.1, art. 25 ust 1 
art. 35 ust.1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1 
 
Przeznacza się do dzierŜawy w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowe połoŜone                         
w Osiecku, Poczopkowie i  Kniei , stanowiące własność  Gminy Zębowice na okres 3 lat oraz podaje 
się do publicznej wiadomości wykaz tych nieruchomości: 
 
I. MIEJSCOWOŚC  OSIECKO: 

1) działka nr  379/15 o pow.  0,3840 ha  z  k.m.  1, obręb Osiecko, 
2) działka nr  385/13 o pow. 0,2440 ha  z   k.m.  1, obręb Osiecko, 
3) działka nr  390/13 o pow. 0,3821 ha  z   k.m.  1, obręb Osiecko, 
4) działka nr  391/13 o pow. 0,3159 ha  z   k.m.  1, obręb Osiecko, 
5) działka nr  373/15 o pow. 0,1593 ha  z   k.m. 1, obręb Osiecko, zapisane w księdze wieczystej 

Sądu Rejonowego w Oleśnie KW 45569  jako własność gminy Zębowice  
-  dla  miejscowości Osiecko Gmina  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Posiada natomiast „ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zębowice”  uchwalone uchwałą  Rady Gminy w Zębowice                               
Nr XXIII/155/05   z  27 stycznia 2005 r., w którym  wymienione działki spełniają funkcję: 
 
-działki 379/15 i 373/15 k.m. 1, obr ęb Osiecko   połoŜone są na terenie oznaczonym                        
w „Studium…”  symbolem –  R2  obszary rolne o małej przydatności dla rolnictwa                                   
z dopuszczaniem zabudowy. Przeznaczenie obszaru:  uŜytki rolne V - VI klasy bonitacyjnej                       
z dopuszczaniem lokalizacji: zalesień, zabudowy rolniczej gospodarstw rolnych o powierzchni 
większej niŜ średnia   w gminie  i innych obiektów związanych z produkcją rolną i leśną, zabudowy 
mieszkaniowej  i agroturystycznej, obiektów  i urządzeń turystyki kwalifikowanej. 
-działka nr 385/13 z k.m. 1, obr ęb Osiecko  w 32 % powierzchni działki połoŜona jest na terenie 
oznaczonym     w „Studium…”  symbolem –  R2  obszary rolne o małej przydatności dla rolnictwa                                   
z dopuszczaniem zabudowy. Przeznaczenie obszaru:  uŜytki rolne V - VI klasy bonitacyjnej                       
z dopuszczaniem lokalizacji: zalesień, zabudowy rolniczej gospodarstw rolnych o powierzchni 
większej niŜ średnia   w gminie  i innych obiektów związanych z produkcją rolną i leśną, zabudowy 
mieszkaniowej  i agroturystycznej, obiektów  i urządzeń turystyki kwalifikowanej,  a 68% 
powierzchni działki połoŜona jest na terenie  oznaczonym w „Studium…” symbolem E2 - obszary 
korytarzy  i sięgaczy ekologicznych o znaczeniu lokalnym. Przeznaczenia obszaru: zbiorowiska 
łąkowe w dolinie rzek oraz cieków szczegółowych będących  ich dopływami, wyłączone                         
z zabudowy  z dopuszczeniem lokalizacji sztucznych zbiorników wodnych. 
- działki nr 390/13 i 391/13 z k.m. 1, obr ęb Osiecko połoŜone są na terenie oznaczonym w 
„Studium…” symbolem  E2 - obszary korytarzy  i sięgaczy ekologicznych o znaczeniu lokalnym. 
Przeznaczenia obszaru: zbiorowiska łąkowe w dolinie rzek oraz cieków szczegółowych będących  
ich dopływami, wyłączone  z zabudowy  z dopuszczeniem lokalizacji sztucznych zbiorników 
wodnych. 
. 
DzierŜawie podlegać będzie pow.  14853 m2. 

• Roczny czynsz dzierŜawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 192,89 zł brutto 
(słownie: sto dziewięćdziesiąt  dwa zł 89/100) 

 
 



 
.    

II. MIEJSCOWOŚĆ   POCZOŁKÓW: 
      1)  działka nr 29/16  o pow. 0,1300 ha z k.m. 1 , obręb Poczołków, zapisana w księdze wieczystej        
           Sądu  Rejonowego w Oleśnie KW  OP1L/00045001/6 jako własność Gminy Zębowice 
- dla  miejscowości Poczołków Gmina  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Posiada natomiast „ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zębowice”  uchwalone uchwałą  Rady Gminy w Zębowice   Nr XXIII/155/05                     
z  27 stycznia 2005 r., w którym  wymieniona działka spełnia funkcję: 
-działka nr 29/16 z k.m. 1, obr ęb Poczołków  połoŜona  jest  na terenie oznaczonym   w „Studium…”  
symbolem –  R2  obszary rolne o małej przydatności dla rolnictwa  z dopuszczaniem zabudowy. 
Przeznaczenie obszaru:  uŜytki rolne V - VI klasy bonitacyjnej   z dopuszczaniem lokalizacji: zalesień, 
zabudowy rolniczej gospodarstw rolnych o powierzchni większej niŜ średnia   w gminie  i innych 
obiektów związanych z produkcją rolną i leśną, zabudowy mieszkaniowej  i agroturystycznej, obiektów  
i urządzeń turystyki kwalifikowanej. 
   

DzierŜawie podlegać będzie  powierzchnia 1300 m2. 
   *  Roczny czynsz dzierŜawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 23,00 zł brutto                 

(słownie: dwadzieścia trzy złotych 00/100)  
 
III. MIEJSCOWOŚĆ    KNIEJA: 

1) działka nr  520/299 o pow. 0,3740 ha z k.m. 1, obręb Knieja, zapisane w księdze wieczystej 
Sądu  Rejonowego w Oleśnie KW 46462 jako własność Gminy Zębowice 

- dla tej części miejscowości Knieja Gmina  nie posiada aktualnego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Posiada natomiast „ Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Zębowice”  uchwalone uchwałą  Rady Gminy w  Zębowice                               
Nr XXIII/155/05   z  27 stycznia 2005 r., w którym  wymieniona działka spełnia funkcję: 
-działka nr 520/299 z k.m. 1, obr ęb Knieja  w 88% powierzchni działki połoŜona jest na terenie 
oznaczonym w „Studium…” symbolem   R2 - obszary rolne o małej przydatności dla rolnictwa                      
z dopuszczaniem zabudowy. Przeznaczenie obszaru:  uŜytki rolne V - VI klasy bonitacyjnej                        
z dopuszczaniem lokalizacji: zalesień, zabudowy rolniczej gospodarstw rolnych o powierzchni 
większej niŜ średnia   w gminie  i innych obiektów związanych z produkcją rolną i leśną, zabudowy 
mieszkaniowej  i agroturystycznej, obiektów  i urządzeń turystyki kwalifikowanej, a w  12% powierzchni 
działki połoŜona jest na terenie oznaczonym w „Studium…” symbolem  E1- obszary węzłowe systemu 
ekologicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Przeznaczenie obszaru: obszary leśne, w tym 
wodochronne –wartościowe przyrodniczo, oraz o funkcji gospodarczej (lasy i dolesienia)                               
z dopuszczaniem lokalizacji: urządzeń  i obiektów gospodarki leśnej, urządzeń obsługi turystyki 
kwalifikowanej. 
 

DzierŜawie podlegać będą grunty rolne o powierzchni 3300 m2. 
   *  Roczny czynsz dzierŜawny z tytułu niniejszej umowy wynosić będzie 37,09 zł brutto (słownie: 

trzydzieści  siedem złotych 09/100)  
 
Czynsz będzie płatny z dołu w okresach kwartalnych w terminie do 10 dnia miesiąca następującego 
po upływie kaŜdego kwartału na rachunek bankowy Nr 39 89091029 2002 0000 2437 0001 w Banku 
Spółdzielczym w Zawadzkiem Oddział w Zębowicach. 
 
Ustalona kwota czynszu ulegać będzie corocznie zmianie o wskaźnik średniorocznego wzrostu cen 
towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, o czym dzierŜawca będzie powiadamiany 
pisemnie. W przypadku wskaźnika ujemnego, kwota czynszu nie ulega zmianie. 

 
§ 2 

 
Wykaz niniejszy podlega opublikowaniu przez okres 21 dni tj. od dnia 01.03.  2012 r. do 22.03. 2012r.  
 

§ 3 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 


