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WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH  DO  ODDANIA  W  DZIERŻAWĘ/ NAJEM 
 

 

Burmistrz Ozimka podaje do publicznej wiadomości poniższy wykaz nieruchomości stanowiących  
własność Gminy Ozimek, przeznaczonych do oddania w dzierżawę/najem/użyczenie. 

 
 

 
 

L.p. 

 
Oznaczenie 

nieruchomości 

 
Powierzchnia 

nieruchomości 

 
Opis 

nieruchomości 

 
Przeznaczenie nieruchomości 
 i sposób jej zagospodarowania 

 
Wysokość czynszu 

dzierżawnego 
i termin płatności 

 
Zasady aktualizacji opłaty czynszowej 

 
 

Czas 
trwania 
umowy 

 
1. 

 
SCHODNIA- działka 

nr 2302/445  
km 2  

o pow. 0,0940 ha, 
KW nr  

OP1O/00119946/5 
 

 
0,0940 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tereny przemysłowe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest pod tereny obsługi 

komunikacji samochodowej  
 
 

Sposób zagospodarowania: plac magazynowy. 
 

 
824,44 zł plus VAT 

zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Czynsz roczny płatny 
14 dni od otrzymania faktury w 
pierwszym roku obowiązywania 

umowy oraz do 31 marca w latach 
następnych. Wysokość czynszu 

dzierżawnego płatna będzie 
proporcjonalnie do ilości miesięcy 

obowiązywania przedmiotowej 
umowy w roku jej podpisania oraz 

w roku jej rozwiązania. 
 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 

 

 
czas 

nieokreślony 

 
2. 

 
OZIMEK – część 

działki  
nr 126/38  

km 3  
o pow. 0,0843 ha  

KW nr 
OP1O/00086941/9 

 
0,0200 ha 

 
Tereny 

zurbanizowane 
mieszkalne. 

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego, wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest w części pod tereny zabudowy 

wielorodzinnej oraz pod drogi publiczne 
dojazdowe. 

 
Sposób zagospodarowania – przydomowy 

ogródek działkowy. 

 
25,83 zł /ar  

Czynsz roczny płatny 14 dni od 
otrzymania faktury w pierwszym 
roku obowiązywania umowy oraz 

do 31 marca w latach następnych. 
Wysokość czynszu dzierżawnego 
płatna będzie proporcjonalnie do 

ilości miesięcy obowiązywania 
przedmiotowej umowy w roku jej 

podpisania oraz w roku jej 
rozwiązania. 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 

 

 
czas 

nieokreślony 

 
3. 

 
OZIMEK- część 

działki nr 290/5  
km 5 

o pow. 2,6710 ha 
KW nr 

OP1O/00086941/9 

 
0,0120 ha 

 

 
grunty pod rowami, 
tereny rekreacyjno- 

wypoczynkowe, 
inne tereny 
zabudowane 

 

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest w części pod tereny zieleni 

parkowej. 
 

Sposób zagospodarowania: w związku z 
działalnością gospodarczą polegającą na 
wynajmie i serwisie sprzętu sportowego i 

turystycznego m.in. kajaków. 

 
5,78 zł za m2 + VAT  tj. 717,60 zł 

plus VAT 
zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Czynsz roczny płatny 
14 dni od otrzymania faktury w 
pierwszym roku obowiązywania 

umowy oraz do 31 marca w latach 
następnych. Wysokość czynszu 

dzierżawnego płatna będzie 
proporcjonalnie do ilości miesięcy 

obowiązywania przedmiotowej 
umowy w roku jej podpisania oraz 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 
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w roku jej rozwiązania. 
 
 

 
4. 

 
OZIMEK- część 

działki nr 365/37 
 km 6 

o pow. 2,1725 ha 
KW nr 

OP10/00074868/6 

 
Ogródek nr 50- 

0,0069 ha 
 

 
Teren 

zurbanizowany 
mieszkalny 

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest w części pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, pod tereny 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pod 

drogę publiczną główną ruchu przyspieszonego, 
pod drogi publiczne dojazdowe. 

 
Sposób zagospodarowania: istniejące 

przydomowe ogródki działkowe 

 
25,83 zł / ar  

Czynsz roczny płatny 14 dni od 
otrzymania faktury w pierwszym 
roku obowiązywania umowy oraz 

do 31 marca w latach następnych. 
Wysokość czynszu dzierżawnego 
płatna będzie proporcjonalnie do 

ilości miesięcy obowiązywania 
przedmiotowej umowy w roku jej 

podpisania oraz w roku jej 
rozwiązania. 

 
 
 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 

 
 

 
Czas 

nieokreślony 

 
5. 

 
OZIMEK – część 

działki nr 365/28 
km 6  

o pow. 1,4456 ha 
KW nr 

OP10/00074868/6 
 
 

 
10 m² 

 
Teren 

zurbanizowany 
mieszkalny  

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego, wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz pod drogę 
publiczną dojazdową. 

 
Sposób zagospodarowania : istniejące 

pomieszczenie gospodarczo/użytkowe. 

 
7,86 zł/m2 tj. 78,60 zł  

plus VAT 
zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Czynsz roczny płatny 
14 dni od otrzymania faktury w 
pierwszym roku obowiązywania 

umowy oraz do 31 marca w latach 
następnych. Wysokość czynszu 

dzierżawnego płatna będzie 
proporcjonalnie do ilości miesięcy 

obowiązywania przedmiotowej 
umowy w roku jej podpisania oraz 

w roku jej rozwiązania. 
 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 

 

 
Czas 

nieokreślony 

 
6. 

 
OZIMEK – część 

działki nr 365/28 
km 6  

o pow. 1,4456 ha 
KW nr 

OP10/00074868/6 
 
 

 
14 m² 

 
Teren 

zurbanizowany 
mieszkalny  

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego, wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej oraz pod drogę 
publiczną dojazdową. 

 
Sposób zagospodarowania : istniejące 

pomieszczenie gospodarczo/użytkowe. 

 
7,86 zł/m2 tj. 110,04 zł  

plus VAT 
zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Czynsz roczny płatny 
14 dni od otrzymania faktury w 
pierwszym roku obowiązywania 

umowy oraz do 31 marca w latach 
następnych. Wysokość czynszu 

dzierżawnego płatna będzie 
proporcjonalnie do ilości miesięcy 

obowiązywania przedmiotowej 
umowy w roku jej podpisania oraz 

w roku jej rozwiązania. 
 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 

 

 
Czas 

nieokreślony 

 
7. 

 
OZIMEK –działka nr 

110/24 
 km 2 o pow. 0,1528 

ha,  
KW nr 

OP1O/00086941/9 
 
 
 
 
 
 

 
0,1528 ha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tereny 

mieszkaniowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego, wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest pod tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej. 

 
 

Sposób zagospodarowania- przydomowe 
ogródki działkowe 

 

 
25,83 zł/ar tj. 394,68 zł 

Czynsz roczny płatny 14 dni od 
otrzymania faktury w pierwszym 
roku obowiązywania umowy oraz 

do 31 marca w latach następnych. 
Wysokość czynszu dzierżawnego 
płatna będzie proporcjonalnie do 

ilości miesięcy obowiązywania 
przedmiotowej umowy w roku jej 

podpisania oraz w roku jej 
rozwiązania. 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 

 
 

 
Czas 

nieokreślony 
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8. 

 
JEDLICE 

 obręb Szczedrzyk –  
część działki  
nr 1018/11 

 km 1  
o pow. 0,3105 ha 

KW nr 
OP10/00082341/5 

 
0,0015 ha 

 
Teren 

zurbanizowany 
mieszkalny 

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego, wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną. 
 

Sposób zagospodarowania –  lokalizacja 
garażu typu: blaszak. 

 
6,90 zł/1 m² tj.103,50  zł   

 plus VAT  
zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Czynsz roczny płatny 
14 dni od otrzymania faktury w 
pierwszym roku obowiązywania 

umowy oraz do 31 marca w latach 
następnych. Wysokość czynszu 

dzierżawnego płatna będzie 
proporcjonalnie do ilości miesięcy 

obowiązywania przedmiotowej 
umowy w roku jej podpisania oraz 

w roku jej rozwiązania. 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 

 

 
Czas 

nieokreślony 

 
9. 

 
JEDLICE 

 obręb Szczedrzyk –  
część działki  
nr 1018/11 

 km 1  
o pow. 0,3105 ha 

KW nr 
OP10/00082341/5 

 
0,0015 ha 

 
Teren 

zurbanizowany 
mieszkalny 

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego, wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną. 
 

Sposób zagospodarowania –  lokalizacja 
garażu typu: blaszak. 

 
6,90 zł/1 m² tj.103,50  zł   

 plus VAT  
zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Czynsz roczny płatny 
14 dni od otrzymania faktury w 
pierwszym roku obowiązywania 

umowy oraz do 31 marca w latach 
następnych. Wysokość czynszu 

dzierżawnego płatna będzie 
proporcjonalnie do ilości miesięcy 

obowiązywania przedmiotowej 
umowy w roku jej podpisania oraz 

w roku jej rozwiązania. 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 

 

 
Czas 

nieokreślony 

 
10. 

 
JEDLICE 

 obręb Szczedrzyk –  
część działki  
nr 1018/11 

 km 1  
o pow. 0,3105 ha 

KW nr 
OP10/00082341/5 

 
0,0015 ha 

 
Teren 

zurbanizowany 
mieszkalny 

 
W obowiązującym planie zagospodarowania 

przestrzennego, wydzierżawiany teren 
przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną. 
 

Sposób zagospodarowania –  lokalizacja 
garażu typu: blaszak. 

 
6,90 zł/1 m² tj.103,50  zł   

 plus VAT  
zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Czynsz roczny płatny 
14 dni od otrzymania faktury w 
pierwszym roku obowiązywania 

umowy oraz do 31 marca w latach 
następnych. Wysokość czynszu 

dzierżawnego płatna będzie 
proporcjonalnie do ilości miesięcy 

obowiązywania przedmiotowej 
umowy w roku jej podpisania oraz 

w roku jej rozwiązania. 

 
Ustalona wysokość czynszu będzie corocznie 

wzrastać na podstawie waloryzacji w pierwszym 
kwartale każdego roku zgodnie z zasadami 

przepisu art. 5 Ustawy o gospodarce 
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
/t.j.Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm./ 

 

 
Czas 

nieokreślony 

 
Wydzierżawienie nieruchomości następuje w drodze bezprzetargowej. 
Wykaz niniejszy podlega publikacji przez okres 21 dni tj. od dnia  05-02-2021 r. do dnia 26-02-2021 r.  
Ozimek, dnia  05-02-2021 r. 


