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WYKAZ 
nieruchomości przeznaczonych do najmu 

 
Poz. Nieruchomość 

ozn.  KW 
Numer 
geod. 
działki 

Pow. 
łaczna (ha) 

Opis nieruchomości Przeznaczenie w 
planie 

zagosp.przestrz i 
sposób zagosp. 

Termin 
zagospodarowania 

nieruchomości 

Wysokość opłat 
i terminy 
płatności 

Okres 
najmu 

Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Wilczyce 

KW Nr 
LE1L/00044833/4 
prowadzona przez 
Wydział Ksiag 
Wieczystych  
Sądu Rejonowego 
w Legnicy 

59/1 0,0711 Nieruchomość 
niezabudowana, część 
działki porośnięta 
drzewami i krzewami. 
Na części działki 
posadowiona jest tablica 
reklamowa. 

Działka nie posiada 
aktualnego  planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
zgodnie z ewidencją 
gruntów stanowi  
Br-RIIIb. 

Przez okres 3 lat Opłata za najem w 
wysokości 100,00 
zł/m-c netto, 
płatny  
10 każdego 
miesiąca; 
Do czynszu  
zostanie doliczony 
podatek VAT w 
wysokości 23%. 

Umowę 
zawiera się 
na okres 3 lat 

Tryb bezprzetargowy. 
Najem części działki (pow. 
około 10 m2) pod 
lokalizację tablicy 
reklamowej. 

2. Wilczyce 
KW Nr 
LE1L/00044833/4 
prowadzona przez 
Wydział Ksiag 
Wieczystych  
Sądu Rejonowego 
w Legnicy 

59/1 0,0711 Nieruchomość 
niezabudowana, część 
działki porośnięta 
drzewami i krzewami. 
Na części działki 
posadowiona jest tablica 
reklamowa. 

Działka nie posiada 
aktualnego  planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
zgodnie z ewidencją 
gruntów stanowi  
Br-RIIIb. 

Przez okres 3 lat Opłata za najem w 
wysokości 100,00 
zł/m-c netto, 
płatny  
10 każdego 
miesiąca; 
Do czynszu  
zostanie doliczony 
podatek VAT w 
wysokości 23%. 

Umowę 
zawiera się 
na okres 3 lat 

Tryb bezprzetargowy. 
Najem części działki (pow. 
około 30 m2) pod 
lokalizację tablicy 
reklamowej. 

3. Krotoszyce 
KW Nr 
LE1L/00044109/4 
prowadzona przez 
Wydział Ksiag 
Wieczystych  
Sądu Rejonowego 
w Legnicy 

510 0,0500 Nieruchomość 
niezabudowana o 
nieregularnym kształcie, 
stanowi pas drogowy.  
Część działki porośnięta 
drzewami.  

Działka nie posiada 
aktualnego  planu 
zagospodarowania 
przestrzennego, 
zgodnie z ewidencją 
gruntów stanowi  
dr. 

Przez okres 3 lat Opłata za najem w 
wysokości 100,00 
zł/m-c netto, 
płatny  
10 każdego 
miesiąca; 
Do czynszu  
zostanie doliczony 
podatek VAT w 
wysokości 23%. 

Umowę 
zawiera się 
na okres 3 lat 

Tryb bezprzetargowy. 
Najem części działki (pow. 
około 10 m2) pod 
lokalizację tablicy 
reklamowej. 

 
Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Krotoszycach pod nr tel. 76 88-78-421 w.21. 
Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni od dnia 11 grudnia 2018r. do dnia 02 stycznia 2019 r. 
 


