
Strona 1 z 2 
 

   Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  921/2020 
Wójta Gminy Lubin z dnia 22 października 2020 r. 

 

 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY 
 

 

Adres nieruchomości 

i oznaczenie księgi 

wieczystej 

Opis 

nieruchom. 
Zagospodarowanie  

Pow. 

nieruchom. 

Przeznaczenie w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubin 

Okres 

obowią-

zywania 

umowy 

Wysokość czynszu 

z tytułu dzierżawy 

netto 

Zasady aktualizacji opłat 

czynszowych 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Obręb Niemstów 

Gmina Lubin 

księga wieczysta 

LE1U/00019121/4 

część 

działki 

nr 358 

poprawa warunków 

zagospodarowania 

nieruchomości 

przyległej 

80,65 m
2
 

Przeznaczenie podstawowe: na drogi 

wewnętrzne 
do 3 lat 

40,33 zł 

rocznie 

Aktualizacja wysokości czynszu 

może nastąpić w przypadku 

zmiany zarządzenia Wójta 

Gminy Lubin, ustalającego 

stawki czynszu za dzierżawę / 

najem nieruchomości 

Obręb Lisiec 

Gmina Lubin 

księga wieczysta 

LE1U/00030457/1 

działka 

nr 231/2 

ogródek 

przydomowy 
1212 m

2
 

- Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa 

usługowa, w części na drogi wewnętrzne. 

- Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa 

zagrodowa. 

Działka znajduje się na obszarze 

chronionego krajobrazu 

do 3 lat 
242,40 zł 

rocznie 

Aktualizacja wysokości czynszu 

może nastąpić w przypadku 

zmiany zarządzenia Wójta 

Gminy Lubin, ustalającego 

stawki czynszu za dzierżawę / 

najem nieruchomości 

Obręb Buczynka 

Gmina Lubin 

księga wieczysta 

LE1U/00005643/8 

działka 

nr 144 
cele rolne 11875 m

2
 

Przeznaczenie podstawowe: tereny 

rolnicze 
do 3 lat  

712,50 zł 

rocznie 

Aktualizacja wysokości czynszu 

może nastąpić w przypadku 

zmiany zarządzenia Wójta 

Gminy Lubin, ustalającego 

stawki czynszu za dzierżawę / 

najem nieruchomości 

Obręb Raszówka 

Gmina Lubin 

księga wieczysta 

LE1U/00030389/3 

działka 

nr 305/10 

ogródek 

przydomowy 
142 m

2
 

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 

Działka znajduje się na obszarze objętym 

strefą „OW” ochrony archeologicznej 

do 3 lat 
71,00 zł 

rocznie 

Aktualizacja wysokości czynszu 

może nastąpić w przypadku 

zmiany zarządzenia Wójta 

Gminy Lubin, ustalającego 

stawki czynszu za dzierżawę / 

najem nieruchomości 
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Obręb Siedlce 

Gmina Lubin 

księga wieczysta 

LE1U/00045611/7 

część 

działki 

nr 321 

cele rolne 4400 m
2
 

1) W części oznaczonej symbolem 

RM8 przeznaczenie podstawowe: 

zabudowa zagrodowa,  

2) W części oznaczonej symbolem R24 

- przeznaczenie podstawowe: tereny 

rolnicze;  

- przeznaczenie uzupełniające: drogi 

transportu rolnego, zalesienia i 

zadrzewienia. 

do 3 lat  
352,00 zł 

rocznie 

Aktualizacja wysokości czynszu 

może nastąpić w przypadku 

zmiany zarządzenia Wójta 

Gminy Lubin, ustalającego 

stawki czynszu za dzierżawę / 

najem nieruchomości 

Obręb Ustronie 

Gmina Lubin 

księga wieczysta 

LE1U/00061879/1 

działka 

nr 65 
cele rolne 17596 m

2
 

- Przeznaczenie podstawowe: tereny 

rolnicze. 

- Przeznaczenie uzupełniające: drogi 

transportu rolnego, zalesienia i 

zadrzewienia. 

do 3 lat  
879,80 zł 

rocznie 

Aktualizacja wysokości czynszu 

może nastąpić w przypadku 

zmiany zarządzenia Wójta 

Gminy Lubin, ustalającego 

stawki czynszu za dzierżawę / 

najem nieruchomości 
 

 

 

 

   z up. Wójta 

Zastępca Wójta 

 

Bartosz Chojnacki 


