
Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.15.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Piastowska 

6 512 420 OP1P/00
036212/6

Zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub w 
trakcie zabudowy (203 m2)
Tereny mieszkaniowe 
(217 m2)
/grunt z przeznaczeniem na 
cele ogródek przydomowy/

 0,62 raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

               Burmistrz Głogówka 
          /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.14.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Głubczycka

7 707/7
/część/

15 OP1P/000
36212/6

Tereny mieszkaniowe 
/grunt z przeznaczeniem 
na garaż blaszany/

 6,15 
+ podatek VAT

raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

               Burmistrz Głogówka 
              /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.13.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Głubczycka

7 707/7
/część/

16 OP1P/000
36212/6

Tereny mieszkaniowe 
/grunt z przeznaczeniem 
na garaż blaszany/

 6,15 
+ podatek VAT

raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

               Burmistrz Głogówka 
             /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.11.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Głubczycka

7 707/7
/część/

16 OP1P/000
36212/6

Tereny mieszkaniowe 
/grunt z przeznaczeniem 
na garaż blaszany/

 6,15 
+ podatek VAT

raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

               Burmistrz Głogówka 
             /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.10.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Głubczycka

7 707/7
/część/

15 OP1P/000
36212/6

Tereny mieszkaniowe 
/grunt z przeznaczeniem 
na garaż blaszany/

 6,15 
+ podatek VAT

raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

               Burmistrz Głogówka 
             /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.9.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Głubczycka

7 707/7
/część/

16 OP1P/000
36212/6

Tereny mieszkaniowe 
/grunt z przeznaczeniem 
na garaż blaszany/

 6,15 
+ podatek VAT

raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

               Burmistrz Głogówka 
              /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.8.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Głubczycka

7 707/7
/część/

16 OP1P/000
36212/6

Tereny mieszkaniowe 
/grunt z przeznaczeniem 
na garaż blaszany/

 6,15 
+ podatek VAT

raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

                     Burmistrz Głogówka 
          /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.7.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Głubczycka

7 707/7
/część/

16 OP1P/000
36212/6

Tereny mieszkaniowe 
/grunt z przeznaczeniem 
na garaż blaszany/

 6,15 
+ podatek VAT

raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

                      Burmistrz Głogówka 
          /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.6.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Głubczycka

7 707/7
/część/

23 OP1P/000
36212/6

Tereny mieszkaniowe 
/grunt z przeznaczeniem 
na garaż blaszany/

 6,15 
+ podatek VAT

raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

                     Burmistrz Głogówka 
          /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.5.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek,
ul. Plac Wolności

7 689/6
/część/

200,20 OP1P/000
44078/3

Zurbanizowane tereny 
niezabudowane lub 
w trakcie zabudowy
/grunt z przeznaczeniem 
na ogródek przydomowy/

 0,62 raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

               Burmistrz Głogówka 
                  /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.4.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek
obręb Winiary

4 444
/część/

400 OP1P/000
57827/3

Grunty orne kl. IVa
/grunt z przeznaczeniem 
na ogródek przydomowy/

 0,62 raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

                            Burmistrz Głogówka 
               /-/ Andrzej Kałamarz



Głogówek, dnia 26.02.2018 r.
 

NLROŚ.6845.3.2018                                                                                      
WYKAZ

nieruchomości stanowiącej własność GMINY GŁOGÓWEK 
przeznaczonej do oddania w dzierżawę

             Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018, poz. 121) BURMISTRZ GŁOGÓWKA
podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiąca własność Gminy Głogówek została przeznaczona do oddania w dzierżawę
drogą bezprzetargową:

Lp. Miejsce
położenia

nieruchomości

Numer
mapy

Numer
działki

Pow.
działki

(m2)

KW
działki

Charakter działki i
przeznaczenie w planie

zagospodarowania

Cena czynszu
dzierżawnego (zł)

za 1 m2 gruntu

Termin
wnoszenia

opłat

Zasady aktualizacji
opłat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Głogówek
obręb 

Wielkie Oracze

5 810/1
/część/

240 OP1P/0004
4304/7

Grunty orne kl. II
/grunt z przeznaczeniem 
na ogródek przydomowy/

 0,62 raz w roku 
w miesiącu 
sierpniu

Komunikat Prezesa 
GUS według 
wskaźnika cen 
towarów i usług

Wykaz  niniejszy  wywiesza  się  na  tablicy  ogłoszeń  Urzędu  Miejskiego  w Głogówku na  okres  21  dni  tj.  od  26.02.2018  r.  do  19.03.2018  r.  (włącznie).  
W nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.03.2018 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim wnioski na powyższy temat. Wnioski należy składać 
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.bip.glogowek.pl

Wykaz sporządziła, dnia 26.02.2018 roku
                                                                                                                                                                                               
Karolina Fiutka
Tel. 774069922

               Burmistrz Głogówka 
              /-/ Andrzej Kałamarz


