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Starosta Opolski 
  

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz.2147 z późn. zm.) podaje do publicznej 

wiadomości 
W Y K A Z      

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO  DZIERŻAWY 

po raz pierwszy na okres do 3 lat  
stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Dębskiej Kuźni, gmina Chrząstowice, 

oznaczonej numerem działki 474/162 z  karty mapy 7 o powierzchni 1,2500 ha.   

  

1.Oznaczenie i opis nieruchomości: 

Działka nr 474/162 z karty mapy 7 o powierzchni 1,2500 ha, położona w Dębskiej Kuźni, 

gmina Chrząstowice w otoczeniu gruntów rolnych, zapisana w księdze wieczystej nr  

OP1O/00128861/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Opolu. 

Wg. zapisu w operacie ewidencji gruntów i budynków działka 474/162 stanowi łąki trwałe kl. 

IV 0,6180 ha, łąki trwałe kl. V 0,6250 ha oraz grunty pod rowami 0,0070 ha. 

Przeznaczona do dzierżawy nieruchomość jest wolna od obciążeń. Obecnie nieruchomość jest 

nieużytkowana. 

   

2.Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego: 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Chrząstowice nieruchomość 

położona jest w obszarze zapisanym jako tereny rolnicze.  

 

3.Sposób zagospodarowania: 

Użytkowanie rolnicze – uprawy polowe.  

 

4.Wysokość opłat z tytułu dzierżawy oraz termin ich wnoszenia : 

Stawka czynszu dzierżawnego wynosi 10 kwintali średniej ceny skupu żyta, stosowanej do 

wymierzania podatku rolnego, ogłoszonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, płatna z góry, za roczne okresy dzierżawy w terminie do 31 marca każdego 

roku z zastrzeżeniem, że w I roku dzierżawy czynsz płatny będzie w terminie 30 dni od 

zawarcia umowy dzierżawy.  

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 27 lutego 2017r. do dnia 20 marca 

2017r. na  tablicach  ogłoszeń:   

-  Starostwa Powiatowego w Opolu, ul 1 Maja 29, 

 - Starostwa Powiatowego w Opolu – Wydziału  Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa     

    Plac Wolności  7/8,  

a także zamieszcza się na stronach internetowych Powiatu Opolskiego www.powiatopolski.pl 

oraz przekazuje się Wojewodzie Opolskiemu w celu jego zamieszczenia na stronie 

podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. Informacje o 

zamieszczeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 

lokalnej o zasięgu co najmniej powiatu, na terenie którego położona jest nieruchomość.    

Bliższe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa 

Starostwa Powiatowego w Opolu, Plac Wolności 7/8, pokój 235 lub 227, tel. 774412339, 

774412342. 

  

         

http://www.powiatopolski.pl/

