
ZARZĄDZENIE Nr  OR.0050.81.2020 

Wójta Gminy Turawa 

z dnia 7 października 2020 r.    

 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa 

przeznaczonych do dzierżawy 
 

       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. 

Dz.U. 2020 r. poz. 713 ze zm./, w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm./ oraz Uchwały Nr XVIII/100/2020 

Rady Gminy Turawa z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres 10 lat 

zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turawa w trybie przetargowym, 

Wójt Gminy Turawa zarządza co następuje: 

 

§ 1 

 

 1. Przeznacza się do dzierżawy w trybie przetargowym grunt zabudowany stanowiący własność Gminy 

Turawa na okres 10 lat, a obejmujący następujące działki : 

1) część działki Nr 1067/184 k.m. 4 o powierzchni 0,0060 ha, obręb Bierdzany, dla której Sąd 

Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 81792, na 

którym kolorem niebieskim oznaczono powierzchnię przeznaczoną do dzierżawy – załącznik 

nr 1,  

2) część działki Nr 1070/184 k.m. 4 o powierzchni 0,4540 ha, obręb Bierdzany, dla której Sąd 

Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr 

OP1O/00075843/2, na której znajduje się obiekt „BASTION” wraz z terenem przyległym, 

oznaczony kolorem niebieskim - załącznik nr 1. 

2. Łączna wartość rynkowa nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy przekracza kwotę 200 000,00 zł. 

§ 2 

 2. Działki opisane w § 1 wyszczególnione zostały w wykazie nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Turawa – przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym, stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§  3 

1. Wykaz opisany w § 1 zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turawa na okres 21 dni tj. od 

dnia 7 października 2020 r. do dnia 28 października 2020 r. 

2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie 

lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Turawa – www.bip.turawa.pl. 

 

§ 4 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       

 

 

 

 

Wójt Gminy Turawa 

     Dominik Pikos 

 



 
Załącznik nr 1 

Do zarządzenia Wójta Gminy Turawa Nr 

OR.0050.81.2020 z dnia7 października 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Turawa 

przeznaczonych do dzierżawy 
 

 

 
Kolorem niebieskim zaznaczono teren wraz z zabudowaniami przeznaczony do dzierżawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

Do zarządzenia Wójta Gminy Turawa Nr OR.0050.81.2020 z dnia 7 października 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Turawa przeznaczonych do 

dzierżawy 
W Y K A Z 

Nieruchomości gruntowych położonych w Bierdzanach – stanowiącej własność Gminy Turawa – przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym. 

 

Lp. Nr działki k.m. 

Pow. 

terenu 

w m
2 

Położenie działki 

w terenie 
Opis nieruchomości Okres umowy 

minimalna 

wysokość czynszu wg. 

stawek obowiązujących                 

w 2020 r.[netto] 

Sposób aktualizacji 

wysokości czynszu 

       dzierżawnego 

1. 

Część 

działki nr 

1070/184 

4 

Parking- 

4540 

Budynek-

520 

Bierdzany – teren 

przy boisku 

sportowym wraz z 

budynkiem 

BASTION 

Na działce znajduje się 

budynek BASTION o 

powierzchni ok. 520 m
2 

wraz z terenem 

przyległym do budynku z 

przeznaczeniem na 

parking – teren 

nieutwardzony
  
 

Od dnia podpisania 

umowy dzierżawy na 

okres 10 lat 

Za pomieszczenia 

wykorzystywane do celów 

handlowych i 

gastronomicznych  

7,85 zł netto za 1 m
2 

miesięcznie oraz za teren w 

postaci parkingu  

0,91 zł netto rocznie.  

 
 

Coroczna rewaloryzacja                

o stopień inflacji określony 

w Komunikacie Głównego 

Urzędu Statystycznego w 

sprawie średniorocznego 

wskaźnika cen towarów               

i usług. 

 

2 

    Część 

działki nr 

1067/184 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

   

  

 

 

 

 

60 

 

     

     

teren przy boisku 

sportowym i 

budynku 

BASTION 

 teren utwardzony 

Od dnia podpisania 

umowy dzierżawy na 

okres 10 lat 

Za teren w postaci parkingu  

0,91 zł netto rocznie 

 

Coroczna rewaloryzacja                  

o stopień inflacji określony 

w Komunikacie Głównego 

Urzędu Statystycznego w 

sprawie średniorocznego 

wskaźnika cen towarów               

i usług 

 

Przeznaczenie w planie: brak 

 


