
 

 

 

 

GGR.0050.13.2017                                                                                                              Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 631/2017 

                                                                                                                                                                                 Burmistrza Krapkowic 

                                                                                                                                                                        z dnia 17 marca 2017 roku     
 
 
 
 

W  y  k  a   z 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat. 

 

 L.p.  
Położenie 

  nieruchomości 

Numer  
działki 

 

Karta 
mapy 

 

Powierzchnia 
działki w ha 

 

Klasoużytek 
 

Nr  Księgi 
Wieczystej 

Przeznaczenie 

w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego 

sposób zagospodarowania 

Wysokość 

minimalnej stawki 

czynszu 

dzierżawnego 

1 Krapkowice 343 8 

 
 

0,7960 
(część o pow. 

0,0100 ha) 
 

 

dr 
OP1S/00023812/0 

(wolna od obciążeń i zobowiązań 
wobec osób trzecich) 

Brak m.p.z.p. 

  

Teren przeznaczony pod ogródek piwny 

0,40 zł/m2 + VAT 
dziennie  

płatne do 20 dnia 
każdego miesiąca 

 
(opłata nie podlega 

aktualizacji) 

2 Krapkowice 304 8 
0,0291 

(część o pow. 
0,0100 ha) 

dr 
OP1S/00023812/0 

(wolna od obciążeń i zobowiązań 
wobec osób trzecich) 

Brak m.p.z.p. 

  

Teren przeznaczony pod ogródek piwny 

0,40 zł/m2 + VAT 
dziennie  

płatne do 20 dnia 
każdego miesiąca 

 
(opłata nie podlega 

aktualizacji) 

3 Krapkowice 177/11 8 
0,0616 

(część o pow. 
0,0050 ha) 

Bi 
OP1S/00032761/3 

(wolna od obciążeń i zobowiązań 
wobec osób trzecich) 

Brak m.p.z.p. 

  

Teren przeznaczony pod ogródek piwny 

0,40 zł/m2 + VAT 
dziennie  

płatne do 20 dnia 
każdego miesiąca 

 
(opłata nie podlega 

aktualizacji) 

4 Krapkowice 51/11 3 
0,3398 

(część o pow. 
0,0300 ha) 

RIVb 
RV 

OP1S/00025353/8 
(wolna od obciążeń i zobowiązań 

wobec osób trzecich) 

25.KL – ulica lokalna 

  

Teren przeznaczony pod ogródek przydomowy 

0,25 zł/m2 + VAT 
rocznie  

płatne do 31 
marca każdego 

roku 
 

(opłata nie podlega 
aktualizacji) 



5 Krapkowice 89/4 6 
3,6873 

(część o pow. 
2,3200 ha) 

RV 
ŁIV 
ŁV 

PsV 

OP1S/00043890/6 
(wolna od obciążeń i zobowiązań 

wobec osób trzecich) 

Brak m.p.z.p. 

  

Teren użytkowany rolniczo 

RV – 150,00 zł/ha 
ŁIV – 200,00 zł/ha 
ŁV – 150,00 zł/ha 

PsV – 150,00 zł/ha 

 
rocznie  

płatne do 31 
marca każdego 

roku 
(opłata nie podlega 

aktualizacji) 

6 Krapkowice 68/3 3 
0,6600 

(część o pow.  
300 m2) 

S-RIVb 
OP1S/00022442/8 

(wolna od obciążeń i zobowiązań 
wobec osób trzecich) 

1PU – teren zabudowy przemysłowej i usługowej 

  

Teren przeznaczony pod ogródek przydomowy 

0,25 zł/m2 + VAT 
rocznie  

płatne do 31 
marca każdego 

roku 
 

(opłata nie podlega 
aktualizacji) 

7 
Dąbrówka 

Górna 
264/8 1 0,6910 

RIVa 
RIVb 
RV 

OP1S/00068849/5 
(wolna od obciążeń i zobowiązań 

wobec osób trzecich) 

2KL – ulica lokalna 

  

Teren użytkowany rolniczo 

 
 

300,00 zł/ha 
 

rocznie  
płatne do 31 

marca każdego 
roku 

(opłata nie podlega 
aktualizacji) 

8 
Dąbrówka 

Górna 
265/6 1 0,0073 RIVb 

OP1S/00068849/5 
(wolna od obciążeń i zobowiązań 

wobec osób trzecich) 

2KL – ulica lokalna 

  

Teren użytkowany rolniczo 

9 
Dąbrówka 

Górna 
266/25 1 0,2632 RIVb 

OP1S/00068849/5 
(wolna od obciążeń i zobowiązań 

wobec osób trzecich) 

2KL – ulica lokalna 

  

Teren użytkowany rolniczo 

 
Niniejszy wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy 

             w Krapkowicach przy ul. 3 Maja 17 i 21 oraz na stronach internetowych. 
 
 
 

                                                                            z up. Burmistrza Krapkowic 

  

      Romuald Haraf 


