
B U T"],lIS]'M KOLB USZO\T/EJ

36-100 Kolbuszowa
ul. Obroncow Pokoju 21 Zal4cznik Nr i do Zarzqdzenia Nr 85 1/2022

Burmistrza Kolbuszowej z ania25 listopada 2022 roku

Wykaz nieruchomoSci wlasno5ci Gminy Kolbuszowa
przeznaczonych do oddania w dzier2awg

Lp. Oznaczenie
nieruchomo5ci
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Opis
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Kolbuszorva
Dolna

Drobne uprau'1,'

ogrodou'e

CzgSi nieruchomoSci gruntorvej
poloZonej w Kolbuszou,ej Dolnej

RV
dz. ogrodowa nr 5

0.60zllm1 do 3 lat

do 3l marca

kazdego roku
o \Yskaznlk
inflacji rv

nastgpnym roku
do roku
poprzedniego;
prarvo zmiany
tysokoSci
czynszu w
trakcie trwanie
umo\\ry

Na rzecz

dot-vchczasori,ego

dzier2arvcSr
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Kolbuszorva
Dolna

Drobne upranl
ogrodowe

CzgSi nieruchomoSci gruntor.r'ej

poloZonej w Kolbuszowej Dolnej
RV

dz. ogrodowa nr 14
0.60zllm2 do 3 lat

do 3l marca

kazdego roku
o rvskaznik
inflacji rv

nastgpnym roku
do roku
poprzedniego;
prawo zmiany
lrysokoSci
czynszu w
trakcie trq,anie
umo\lry

Na rzecz

dot_vchczasou,ego

dzierzawcy

J
dzialka nr

529/53
544m2
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o
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Kolbuszowa
Dolna

Drobne uprau'1'

ogrodorve

CzgSi nieruchomoSci gruntowej
poloZonej rv Kolbuszorvej Dolnej

RV
dz. ogrodowa nr 1

0.60zllm2 do 3 lat

do 31 marca

kazdego roku
o wskaZnik
inflacji w
nastgpnym roku
do roku
poprzedniego;
prawo zmiany
rvysokoSci

czynszu w
trakcie tnvanie
umowy

Na rzecz

dot_vchczasowego

dzier2alvc.v
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Cze56 dzialki
I 184

700,40 m2
I
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Kolbuszor.r'a

DzialalnoSi statuto\\'a

W miejscou1vm planie

zagospodarowanie
przestrzennego dzialka 1 i84

znajduje sig z w obszarze

produkcl,j no-uslugowy'm,
przem-vsl, sklady'-

oznaczenie symbolem PU

Cze56 dzialki zabudowana
budl nk i em h andlorvo-u sl ugor.ryn
z czeScia nragaz\ no\\a o laczne.j

pou'ierzchni uzltkowej 700,40
m2, podzieiony fu nkcjonalnie
i uZytkou,o na 3 czgSci:

- czqSi magazynowq o pow.
ttt(rt)m'
- 

"rgSe 
f,unOlo*,q o po\\'.

ultkowe-j 189,80 m'].

- czes6 uslugow4 o pow.
uZltkou'ej 133,00 m'?

dzialkall34(Bi)

5 000 zl
+ Vat
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-
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30 dni od
dnia
wystarvienia
try

o u,skaznik
inflacji rv

nastQpnlm roku
do roku
poprzedniego;
prarvo zmiany
vnysokoSci

czynszu w
trakcie tnvania
umo\\,y

Na rzecz
doty'chczasorvego
dzierZau'c.v
Platne k$artalnie

Czg(i dzialki
1 180,

Cze5c dzialki
1t56/3,
Czg56 dzialki
r 156/5

221 m2

658 m'?

181 m2
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Kolbuszowa

DzialalnoS6 statuto\\'a
W miejscow.vm planie

zagospodarowanie
przestrzennego:

Dzialka er.vid. nr 1180 lezy
czgSciorvo rv terenach
parkingu oznaczenie

sl.mbolem l.KS, czg5cior.vo

n'terenach zabudowy
ustrugorvej oznaczenie -

symbolem l.US, czg5cio*,o
w terenach dr6g publicznych

klasy drogi lokalnej"
oznaczenie symbolem 1 . KDL

Dzialka erl,id. nr I 156/3,

115615 lez4 czq5ciowo \\'
terenach zabudow)

uslugo\Yej - oznaczenie

symbolem l.U, czg(ciorvo w
terenach zieleni urz4dzonej -

oznaczenie symbolem 1. ZP,

czesciowo w terenach

zabudowy uslug sportu i
rekreacji - oznaczenie

symbolem l.US

CzeSci dzialek nr: I 180,1 156/3.

1 156/5 zabudorvane zespolem

budynk6w domu uycieczkolvego
uraz z czescia gastronomicznq i

obejmuje: 28 pokoi goScinnych z
lazienkami i bez lazienek, b ar z
recepcj4, toalety i sanitariaty-
pomieszczenia biurowo-
administracl,jne, ci4gi
komunikacyjne, pomieszczenia
magazynows i techniczne oraz
zaplecze gastronomiczne wraz z
sal4 konsumpcyjn4 i bankietow4
o lqczne-j pouierzchni uirakouej
2015-00 m'z.

Budynki polqczone ze sob4

funkcjonalnie i uzltkowo t\\'orzq
obiekt pigtrorvy z poddaszem

uzltkowym, czEScio\r'o

podpiu,niczony,

dzialka 1 180 (Bz)

dzialka115613 (LslV, Bz. Bi)
dzialka 1156/5 (LslV, Bz, Bi)

Dzier?-awcazoborvi?anyjest do ponoszenia wszelkich obci?7ef publiczno-prawnych 
^\,iqzanych 

z przedmiotem dzierzarvy, a obci42aj4cych zgodnie

z oborvi?zujqcymi przepisami wlaSciciela lub posiadacza nieruchomoSci. rv tym podatku od nieruchomoSci oraz innych obciqzefi zwi4zanych zjego posiadaniem.

Dzierzav,cazobowi?ujesieplacicWydzierZawiaj4cemuczynszdzierZarvnywustalonejuysokoSciiterminiervynikaj4c.vmzumow-vdzierZaw.\ ,,iv .1 l-. t .l?.i".

rvww.kolbuszowa.pl t
Informacja o wywieszeniu wykazu zamieszczona zostanie w prasie lokalnej i na stronie intemetowej Urzqdu.
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