
                                                                                                                                                                                                                       Załącznik  
do Zarządzenia Nr 89//2020r 

                                                                                                                                                                                                                         Wójta Gminy Serniki 
                                                                                                                                                                                                                       z dnia 8 grudnia 2020r 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w najem/dzierżawę 
 

 

L
p 

Oznaczenie 
nieruchomoś
ci wg KW oraz 

katastru 
nieruchomoś

ci 

Powierz
chnia 

nieruch
omości 

Opis 
nieruchomości 

Przezn. 
nieruchomości 
w miejscowym 

planie zagospo- 
darowania 

przestrzennego i 
sposób jej 

zagospodarowa
nia 

Termin 
zagospodar

owania 
nieruchomo

ści 

Wysokość opłat 
z tytułu 

najmu/dzierżawy 

Terminy 
wnoszenia 

opłat 
 

Zasady 
aktualizacji 

opłat 

Informacja o 
przeznaczeniu w 
najem/dzierżawę 

1 KW 
LU1A/00089931

/2 
Działka gr nr 
1745/1, obręb 

ewidencyjny  3- 
Nowa Wola 
jednostka 

ewidencyjna – 
Serniki, 

jedn.rej.G.683, 
ark. m.nr 2 

0.02ha 
 
 
 
 

Nieruchomość 
gruntowa, 

niezabudowana 
 

Grunt zgodnie               
z miejscowym 

planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 
znajduje się w 

obszarze o 
symbolu MR- 

mieszkalnictwo 
rolnicze 

 
Sposób 

zagospodarowania 
– rolniczy 

 
 

Od dnia 
podpisania 
umowy na 
okres 3 lat 

Czynsz roczny w 
wysokości 100,00zł 
netto (słownie: sto 

złotych) 
 
 

Do dnia 31 marca 
każdego roku 

obowiązywania 
umowy. 

 
Waloryzacja w 

oparciu o 
średnioroczny 

wskaźnik wzrostu 
cen towarów i 

usług 
konsumpcyjnych 
ogłaszany przez 

Prezesa 
Głównego Urzędu 

Statystycznego 
 
 
 

Nieruchomość 
przeznaczona w dzierżawę 

na czas oznaczony do 
trzech lat 



 

2
. 

KW 
LU1A/00030551

/6 
Działka gruntu 
numer 1254/1, 

obręb 
ewidencyjny 5 
Wola Sernicka, 

jednostka 
ewidencyjna 
Serniki, jedn. 

rej. G.587, ark. 
m. nr 2 

0.44ha Nieruchomość 
gruntowa, 

niezabudowana. 
Klasy bonitacyjne 

RIVb – 0.21ha 
ŁIII – 0.23ha 

Grunt zgodnie z 
miejscowym 

planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 
znajduje się w 

obszarze o 
symbolu RZ – 

teren łąk i 
pastwisk. 
Sposób 

zagospodarowania 
– rolniczy 

Od dnia 
podpisania 
umowy na 
okres 3 lat 

Czynsz roczny w 
wysokości 

110,00zł netto 
(słownie: sto 

dziesięć złotych) 

Do dnia 31 marca 
każdego roku 

obowiązywania 
umowy. 

Waloryzacja w 
oparciu o 

średnioroczny 
wskaźnik wzrostu 

cen towarów i 
usług 

konsumpcyjnych 
ogłaszany przez 

Prezesa 
Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Nieruchomość 
przeznaczona w dzierżawę 

na okres do trzech lat 

3
. 

KW 
LU1A/00030551

/6 
Działka gruntu 
numer 1255/1, 

obręb 
ewidencyjny 5 
Wola Sernicka, 

jednostka 
ewidencyjna 
Serniki, jedn. 

rej. G.587, ark. 
m. nr 2 

0.53ha Nieruchomość 
gruntowa, 

niezabudowana. 
Klasy bonitacyjne  

RIVa – 0.08ha 
R IVb – 0.45ha 

Grunt zgodnie z 
miejscowym 

planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 
znajduje się w 

obszarze o 
symbolu RP/RZ – 

teren upraw 
polowych/łąk i 

pastwisk 

Od dnia 
podpisania 
umowy na 
okres 3 lat 

Czynsz roczny w 
wysokości 

140,00zł netto 
(słownie: sto 
czterdzieści 

złotych) 

Do dnia 31 marca 
każdego roku 

obowiązywania 
umowy. 

Waloryzacja w 
oparciu o 

średnioroczny 
wskaźnik wzrostu 

cen towarów i 
usług 

konsumpcyjnych 
ogłaszany przez 

Prezesa 
Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Nieruchomość 
przeznaczona w dzierżawę 

na okres do trzech lat 

4 KW 
LU1A/00029332

/5 
Działka gruntu 

0.1ha Pomieszczenie w 
budynku 

magazynowym o 
łącznej 

Grunt zgodnie z 
miejscowym 

planem 
zagospodarowania 

Od dnia 
podpisania 
umowy na 
okres 3 lat 

Czynsz miesięczny 
w wysokości 

200,00zł netto 
(słownie: dwieście 

Do 10 – każdego 
dnia 

obowiązywania 
umowy. 

Nieruchomość 
przeznaczona w najem na 
czas oznaczony do trzech 

lat 



numer 365/2, 
obręb 

ewidencyjny 8 
Serniki-Kolonia, 

jednostka 
rejestrowa G.99, 

ark. m. nr 1.  

powierzchni  
72m2 

przestrzennego 
znajduje się w 

obszarze o 
symbolu 24NUz,P 
– teren odpadami 

komunalnymi, 
surowcami 
wtórnymi i 
przemysł 

złotych) + 23% 
podatku VAT 

Waloryzacja w 
oparciu o 

średnioroczny 
wskaźnik wzrostu 

cen towarów i 
usług 

konsumpcyjnych 
ogłaszany przez 

Prezesa 
Głównego Urzędu 

Statystycznego 

5 AN 714/95 
(władanie na 

zasadach 
posiadania 

samoistnego) 
Działka gruntu 
numer 2320/1, 

obręb 
ewidencyjny 5 
Wola Sernicka, 

jednostka 
rejestrowa 

G.227, arkusz 
mapy numer 4 

0.06ha Nieruchomość 
gruntowa, 

zabudowana 
wolnostojącym, 
murowanym, 
parterowym 
budynkiem. 

Powierzchnia 
zabudowy – 94m2 

Powierzchnia 
użytkowa – 

79,90m2 

 

Klasa użytku - Bi 

Grunt zgodnie z 
miejscowym 

planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 
znajduje się w 

obszarze o 
symbolu UC – 

teren usług 
komercyjnych i 

rzemiosła 
nieuciążliwego. 

 
Sposób 

zagospodarowania 
– działalność 

usługowo-
handlowa 

Od dnia 
podpisania 
umowy na 
okres 3 lat 

Czynsz miesięczny 
w wysokości 

636,09zł netto 
(słownie: sześćset 
trzydzieści sześć 
złotych 09/100) + 
23% podatku VAT 

Do 10-każdego 
dnia 

obowiązywania 
umowy. 

Waloryzacja w 
oparciu o 

średnioroczny 
wskaźnik wzrostu 

cen towarów i 
usług 

konsumpcyjnych 
ogłaszany przez 

Prezesa 
Głównego Urzędu 

Statystycznego 

Nieruchomość 
przeznaczona w najem na 
czas oznaczony do trzech 

lat 

6 KW 
LU1A/00029332

/5 
Działka gruntu 
numer 365/2, 

obręb 

0.1ha Część budynku 
magazynowego o 

powierzchni 
użytkowej 220m2  

Grunt zgodnie z 
miejscowym 

planem 
zagospodarowania 

przestrzennego 
znajduje się w 

Od dnia 
podpisania 
umowy na 
okres 3 lat 

Czynsz miesięczny 
w wysokości 

500,00zł netto 
(słownie: pięćset 
złotych) + 23% 
podatku VAT 

Do 10-każdego 
dnia 

obowiązywania 
umowy. 

Waloryzacja w 
oparciu o 

Nieruchomość 
przeznaczona w najem na 
czas oznaczony do trzech 

lat 



ewidencyjny 8 
Serniki-Kolonia, 

jednostka 
rejestrowa G.99, 

ark. m. nr 1 

obszarze o 
symbolu 24NUz,P 
– teren odpadami 

komunalnymi, 
surowcami 
wtórnymi i 
przemysł 

 
Sposób 

zagospodarowania 
– magazyn sprzętu 

budowlanego 

średnioroczny 
wskaźnik wzrostu 

cen towarów i 
usług 

konsumpcyjnych 
ogłaszany przez 

Prezesa 
Głównego Urzędu 

Statystycznego 

 
 

 

Wykaz podaje się do wiadomości publicznej na okres 21 dni, tj. od dnia 10 grudnia 2020r do dnia 31 grudnia 2020r. 
 
 
 

Wójt Gminy 
 

(-) Paweł Woźniak 
 


