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Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gierałtowice przeznaczonych do przekazania w dzierżawę. 

 

Na podstawie art. 25 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm/. 

 

Wójt Gminy Gierałtowice przeznacza do dzierżawy:  

Lp. Oznaczenie nieruchomości 
Rodzaj użytku, powierzchnia, 

[ha] 

Pow. pod 

dzierżawę 

Przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Gierałtowice 

Sposób 

zagospodarowania 

1 

1242/296  ark. 9 

obręb Chudów 

Kw GL1G/00039836/8 

ŁIV – 0.4076 

ŁV – 0.0739 
0.4815 tereny łąk i pastwisk (symbol RZ) działalność rolnicza 

2 

1247/296  ark. 9 

obręb Chudów 

Kw GL1G/00039836/8 

RIVb – 0.3295 0.3295 tereny łąk i pastwisk (symbol RZ) działalność rolnicza 

3 

932/15 ark. 5 

obręb Paniówki 

Kw GL1G/00039643/8 

RIVb – 0.0200 

RV – 0.1127 
0.1327 

tereny usług i działalności gospodarczych 

(UDG) 
działalność rolnicza 

4 

958/15 ark. 5 

obręb Paniówki 

Kw GL1G/00039643/8 

ŁIV – 0.5605 0.5605 tereny łąk i pastwisk (symbol RZ) działalność rolnicza 

5 

724/32 ark. 5 

obręb Paniówki 

Kw GL1G/00039643/8 

RIVa – 0.1112 

PsIV – 0.0138 
0.1250 

tereny jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej i zagrodowej 

(MU), w niewielkiej części tereny łąk i 

pastwisk (RZ) 

działalność rolnicza 

6 

793/32 ark. 5 

obręb Paniówki 

Kw GL1G/00039643/8 

RIVa – 0.1106 

PsIV – 0.0144 
0.1250 

tereny jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej i zagrodowej 

(MU), w niewielkiej części tereny łąk i 

pastwisk (RZ) 

działalność rolnicza 

7 

793/32 ark. 5 

obręb Paniówki 

Kw GL1G/00039643/8 

RIVa – 0.2200 

PSIV – 0.0300 
0.2500 

tereny jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej i zagrodowej 

(MU), w niewielkiej części tereny łąk i 

pastwisk (RZ) 

 

działalność rolnicza 



 2 

8 

338/91 ark. 5                                    

obręb Paniówki                                   

Kw GL1G/00039643/8 

RIVa – 0.4190 0.4190 

tereny łąk i pastwisk (RZ), przez działkę 

przebiega gazociąg średnioprężny wraz ze 

strefą kontrolowaną 

działalność rolnicza 

9 

1776/220 ark. 2 

obręb Gierałtowice  

Kw GL1G/00011060/5 

RIVb – 0.2553 0.2553 tereny rolne (symbol RP) działalność rolnicza 

10 

357 ark. 2 

obręb Gierałtowice 

Kw GL1G/00110158/3 

RIVb – 1.3378  

ŁIV – 1.0972 
1.6000 

tereny rolne (symbol RP) i tereny łąk i 

pastwisk (symbol RZ) 
działalność rolnicza 

11 

58 ark. 23 

obręb Przyszowice 

Kw GL1G/00061019/8 

RIVa – 0.7227 0.7227 

tereny jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej i zagrodowej 

(symbol MU) 

działalność rolnicza 

12 

193/52 ark. 23 

obręb Przyszowice 

Kw GL1G/00061019/8 

RIIIb – 1.1819 1.1819 tereny rolne (symbol RP) działalność rolnicza 

13 

1397/202 ark. 2  

obręb Przyszowice  

Kw GL1G/00037835/7 

RIVa – 0.2553 0.2553 tereny rolne (symbol RP) działalność rolnicza 

14 

1398/202 ark. 2 

obręb Przyszowice  

Kw GL1G/00040215/9 

RIVa – 0.2553 0.2553 tereny rolne (symbol RP) działalność rolnicza 

15 

1860/98 ark. 2  

obręb Przyszowice  

Kw GL1G/00037834/0 

RIIIb – 0.2929 0.2929 

tereny usług i działalności gospodarczych z 

towarzyszącą zabudową mieszkaniową 

(symbol UDG/MU) 

działalność rolnicza 

16 

127 ark. 2  

obręb Przyszowice  

Kw GL1G/00061019/8 

RIVa – 0.1050 0.1050 

tereny jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej i zagrodowej 

(symbol MU), przez działkę przebiegają 

granice stref uciążliwości napowietrznych 

sieci elektroenergetycznych (linie 20kV) 

działalność rolnicza 

17 

23 ark 15  

obręb Przyszowice  

Kw GL1G/00075525/9 

RIVb – 0.2469  

B- RIVb – 0.0933  

RIVa – 0.1805  

B– RIVa – 0.1867 

0.4274 

tereny jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowo- usługowej i zagrodowej 

(symbol MU) 

działalność rolnicza 

18 

44 ark. 21  

obręb Przyszowice 

 Kw GL1G/00061019/8 

RIVb – 0.5490 0.5490 

tereny budowli urządzeń hydrotechnicznych 

i infrastruktury technicznej związanych z 

ochroną przeciwpowodziową (TWp) a w 

niewielkiej części tereny wód otwartych 

(W) oraz tereny łąk i pastwisk (RZ) 

działalność rolnicza 
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19 

102 ark. 20  

obręb Przyszowice  

Kw GL1G/00061019/8 

RIVb – 0.2540 0.2540 

tereny jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej 

(MU), przez działkę przebiegają granice 

stref uciążliwości napowietrznych sieci 

elektroenergetycznych (linia 20kV) 

działalność rolnicza 

20 

1398/202 ark. 2  

obręb Przyszowice  

Kw GL1G/00040215/9 

RIVa – 0.2553 0.2553 tereny rolne (symbol RP) działalność rolnicza 

21 

2049/160 ark. 2  

obręb Gierałtowice 

 Kw GL1G/00061019/8 

RIVa – 0.3835 RIVb – 0.1500 0.5335 tereny rolne (symbol RP) działalność rolnicza 

22 

73 ark. 21  

obręb Przyszowice  

Kw GL1G/00086060/1 

RIVa – 0.1668 RIVb – 0.0851 0.2519 

tereny cmentarzy ze strefą (symbol ZC), 

tereny łąk i pastwisk (symbol RZ), tereny 

ulic głównych G ¼ (ul. Makoszowska) o 

szerokości w liniach rozgraniczających 35 

m 

działalność rolnicza 

23 

1228/33 ark. 5  

obręb Paniówki  

Kw GL1G/00064614/0 

PsIV – 0.1045 0.1045 
tereny leżące w liniach rozgraniczających 

dróg – ul. Gliwickie i ul. Piaskowej 
działalność handlowa 

24 

379/8 ark. 34 

 obręb Chudów 

Kw  GL1G/00039836/8 

ŁIV – 0.3540 0.3540 
tereny rolne (RP) i  tereny łąk i pastwisk 

(RZ) 
działalność rolnicza 

24 
110/8 ark. 7  

obręb Gierałtowice  

Kw GL1G/00085942/1 

RIIIb – 0.4965 0.4965 

tereny jednorodzinnej zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej i zagrodowej 

MU), działka objęta jest granicą stref od 

linii kolejowych, przez działkę wyznaczono 

nową ulicę dojazdową D1/2 o szerokości w 

liniach rozgraniczających 10m. 

działalność rolnicza 

 

1. Wysokość opłat z tytułu dzierżawy – zgodnie z  Zarządzeniami Wójta Gminy Gierałtowice Nr.0050.176.2012 z dnia 30.10.2012 r. oraz 

  Nr OKO.0050.65.2012 z dnia 10.04.2012 r. 

2. Termin wnoszenia opłat – dzierżawa pod działalność gospodarczą – czynsz miesięczny, dzierżawa pod działalność rolniczą – czynsz roczny, 

wpłacany do 15 września każdego roku. 

3. Okres dzierżawy – dzierżawa na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

4. Wykaz  wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Gierałtowicach przy ul. Księdza Roboty 48 oraz na stronie 

internetowej urzędu: www.bip.gieraltowice.pl – okres wywieszenia wykazu: od 15.01.2013 r. do 04.02.2013 r. Informacja o wywieszeniu wykazu 

została podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.  

 

http://www.bip.gieraltowice.pl/

