
                                 ZARZĄDZENIE  Nr  OR.0050.152.2015
BURMISTRZA BIAŁEJ

z  dnia 21 września  2015  roku

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia działek gruntu stanowiących 
mienie Gminy Biała położonych w Białej, Browińcu Polskim, Kolnowicach, 
Łączniku, Chrzelicach, Grabinie, Górce Prudnickiej, Czartowicach,  
Olbrachcicach, Gostomii , Pogórzu, Mokrej, Śmiczu  ustalenia stawki czynszu 
dzierżawnego, zatwierdzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości 
przeznaczonych do wydzierżawienia.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym  (tekst jednolity Dz. U z 2013  r. poz.594, 645, 1318, z 2014 poz.
379)  oraz  art.13  ust.1  i  art.35   ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  roku
o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2015 r.  poz.  782,  1039,  1180 i
1265 )  zarządzam co następuje: 

§ 1 

Przeznaczam  do  wydzierżawienia  na  okres  do  3  lat  działki  gruntu  stanowiące
własność  Gminy Biała

§ 2
Zatwierdzam i ogłaszam wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, 
ustalam stawkę czynszu dzierżawnego dla działek wyszczególnionych w załączniku
do zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami
 

§ 4

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia  i  podlega  ogłoszeniu  poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wraz z wykazem
stanowiącym  załącznik  do  niego.  Informacja  o  wywieszeniu  wykazu  podlega
ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Białej
Edward Plicko



                    Załącznik do zarządzenia Nr  OR.0050.152.2015 Burmistrza
                    Białej   z dnia   21 września   2015  w sprawie wyznaczenia do
                    dzierżawy na okres  do 3 lat działek gruntu stanowiących 
                    własność  Gminy Biała

działek gruntu przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat stanowiących własność Gminy Biała

Lp. Obręb Karta 
mapy
KW

 

Działka 

  nr

 
Pow.

ha
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, 
rodzaj użytków klasa

pow. w ha
Wielkość
czynszu 
dzierżawnego
w dt pszenicy /zł

 

Termin płatności 
czynszu 
dzierżawnego

1. Grabina mapa 1
KW

OP1P/0003
6443/4

 część
 działki  
420

 0,5000 ha
Działka położona  przy drodze powiatowej przechodzącej przez wieś
Grabina, obok remizy OSP i boiska sportowego. Dzierżawie podlega
część działki o pow. 0,0500 ha użytkowana jako grunty orne. 
Działka przeznaczona do użytkowania rolniczego. W skład działki 
wchodzą  RIVb-0,5000 ha.

      1,4 dt 
Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

2. Śmicz mapa 7
KW

OP1P/0005
3864/6

działka 
1127

0,1000 ha Działka położona na granicy wsi Prężyna i Śmicz. Działka 
dotychczas nie użytkowana  Przeznaczona do rolniczego 
użytkowania.
W skład działki wchodzą ŁIII-0,0930 ha i  w- 0,0070 ha

      0,23 dt
Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

3. Łącznik mapa 2
KW

OP1P/0005
3864/6

działka 
1061/211

0,0032 ha Działka położona przy drodze transportu rolnego dochodzącej do 
obwodnicy Łącznika. Działka nie była dotychczas wydzierżawiona.
Działka przeznaczona do rolniczego użytkowania.
W skład działki wchodzą ŁIV-0,0032 ha

     
      0,01 dt

Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku



4. Grabina m.1
KW

OP1P/0003
6443/4

część 
działki 
353/1

0,1430 ha Działka położona w Grabinie przy drodze transportu rolnego, za 
boiskiem sportowym . Działka przeznaczona do użytkowania 
rolniczego jako łąka. W skład działki wchodzą: ŁIII-0,1430ha

      0,15 dt
Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

5. Biała m. 20
KW

OP1P/0003
8627/2

działka
1288/4

0,0143 ha Działka położona w  Białej przy ul. Kościuszki 8. Stanowi teren 
rekreacyjny, ogródek przydomowy przylegający  bezpośrednio  do 
budynku mieszkalnego ul. Kościuszki 8.  Działka przeznaczona do 
użytkowania  jako  ogród przydomowy . W skład działki wchodzą: 
Bp-0,0143 ha

      28,60 zł + 
obowiązujący 
podatek VAT

Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

6. Chrzelice m.7
KW

OP1P/0003
7863/1

działka 
1249

0,0924 ha Działka położona w Chrzelicach przy drodze wojewódzkiej  
Prudnik-Opole , w pobliżu rzeki Biała. Działka przeznaczona do 
użytkowania rolniczego jako  rola. W skład działki wchodzą:
 R-IIIb-0,0924 ha 

      0,44dt
Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

7. Biała m.18
KW

OP1P/0003
8626/5

działka 
986/5

0,0489 ha Działka położona w Białej za zabudowaniami ul. Oświęcimska 6. 
Przylega bezpośrednio do działki 1037. Działka przeznaczona do 
wydzierżawienia na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości sąsiedniej przeznaczonej na cele mieszkaniowe. 
W skład działek wchodzą użytki Bp-0,0474 ha.

      94,80 zł  + 
obowiązujący 
podatek VAT

Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

8. Biała m.20
KW

OP1P/0003
8627/2

część 
działki 
1266/2

0,0155 ha Działka położona w Białej za zabudowaniami ul. Armii Ludowej 8 . 
Działka przeznaczona do wydzierżawienia na poprawienie 
warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej 
przeznaczonej na cele mieszkaniowe.  
.W skład działki wchodzą:  Bp-0,0155 ha

     31,00 zł +  
obowiązujący 
podatek VAT

Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018roku.



9. Biała m. 19
KW

OP1P/0003
8626/5

działka 
1192

powierzchnia
do dzierżawy
około
0,0400ha

Działka 1192 m.19 o pow. 0,1548 ha położona jest w Białej. 
 W terenie stanowi zagospodarowane ogródki przydomowe oraz 
ulicę Parkową. W operacie ewidencji gruntów oznaczona jest jako 
dr- 0 pow. 0,1548 ha. Ze względu na istniejący w terenie sposób 
zagospodarowania, część działki o pow. około 0,0400 ha zostanie 
przeznaczona do wydzierżawienia pod ogrody przydomowe.
Nieruchomość  KW OP1P/00038626/5 nie jest obciążona na rzecz 
osób trzecich.

400,00 zł  +
obowiązujący
podatek VAT

Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

10. Czartowice m. 2
KW

OP1P/0003
7871/0

działka 
173

0,1202 ha Działka położona w Czartowicach, przy jednej z bocznych dróg 
transportu rolnego. Nie czyszczone rowy spowodowały, że 
porośnięta jest krzewami, samosiejkami drzew. Działka po 
przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów agrotechnicznych może 
być użytkowana rolniczo.
W skład działki wchodzą użytki PsIV-0,1090 ha i w-0,0112 ha

         0,14 dt
Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

11. Czartowice m. 2
KW

OP1P/000
37871/0

działka 
174

0,0756 ha Działka położona w Czartowicach, przy jednej z bocznych dróg 
transportu rolnego. Nie czyszczone rowy spowodowały, że 
porośnięta jest krzewami, samosiejkami drzew. Działka po 
przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów agrotechnicznych może 
być użytkowana rolniczo.
W skład działki wchodzą użytki Bp/PsIV-0,0656 ha i w-0,0100 ha

          0,08 dt
Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

12. Olbrachcice m. 3
KW

OP1P/0002
6018/3 

działka
305/2

0,1035 ha Działka położona jest na uboczu wsi Olbrachcice, w otoczeniu 
terenów zabudowy wiejskiej i gruntów rolnych. Teren nie uzbrojony,
sieć w e.e  i wodociąg w niedalekiej odległości, dojazd z drogi 
gruntowej nie urządzonej. Działka zbudowana około 30 letnim, 
jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym- garażami na 
maszyny rolnicze o pow. 300  m 2 . Budynek w złym stanie 
technicznym. W operacie ewidencji gruntów  działka oznaczona  
jako Bi-0,0507 ha i N-0,0528 ha. Położenie i rozłóg działki 
niekorzystne, przy skarpie, teren nieuporządkowany. Działka do 
wydzierżawienia pod działalność 

          400,00 zł
Czynsz płatny w 
dwóch ratach . I 
rata płatna do 15 
czerwca, II płatna 
do 15 grudnia 
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku



13. Biała m. 18 
KW

OP1P/0003
8627/2

działka 
1001/2

0,2272 ha Działka gruntu  położona w Białej przy ul. Oświęcimskiej 
16.Działka o niekorzystnym położeniu - skarpa  oraz częściowo 
użytkowana rolniczo pod uprawy rolne. Na działce stare drzewa 
owocowe różnego rodzaju. Przeznaczona do rolniczego 
użytkowania. W skład działki wchodzą S/RIIIa-0,2272 ha 

          0,77  dt
Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

14. Biała m.18
KW

OP1P0003
8627/2

działka 
1047

0,0104 ha Działka położona w  Białej przy ul. Reymonta za budynkiem nr 4. 
Stanowi teren rekreacyjny, ogródek przydomowy przylegający  
bezpośrednio  do budynku ..  Działka przeznaczona do użytkowania  
jako  ogród przydomowy . 
W skład działki wchodzą: Bp-0,0104 ha

20,80zł  rocznie
+ obowiązujący 
podatek VAT

Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

15.       Biała m.18
KW

OP1P/0003
8627/2

część
działki
1043/2

0,3300 ha Działka położona w  Białej przy ul. Oświęcimskiej w pobliżu 
zabudowań oznaczonych numerami 4 i 6. Działka użytkowana 
rolniczo i przeznaczona do użytkowania rolniczego. W skład działki 
wchodzą użytki: RIIIa-0,3300 ha

          0,54 dt
Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

16. Prężyna mapa 4
KW

OP1P/0003
5488/4

działka
525

0,0200 ha Działka  położona we wsi Prężyna  w pobliżu zabudowań Prężyna 
61, nie zabudowana. działka do momentu rozpoczęcia inwestycji 
przeznaczona do użytkowania rolniczego-uprawy warzywne, 
poszerzenie nieruchomości sąsiedniej. W skład działki wchodzą 
użytki B/RIIIb-0,0200 ha

     
40,00zł  rocznie +
obowiązujący 
podatek VAT

Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

    
17. Browiniec

Polski
mapa 2

KW
OP1P/0003

5489/1

działka 
   35

0,1630 ha Działka położona jest poza terenem zabudowanym we wsi Browiniec
Polski, przy drodze gruntowej w otoczeniu gruntów rolnych. Stan 
zagospodarowania: działka nie zagospodarowana, porośnięta trawą 
oraz  samosiewkami drzew i krzewów. W części działki dzikie 
wysypisko śmieci. Rozłóg nieregularny, działka położona częściowo 
na stoku. W skład działki wchodzą użytki ŁIII-0,1630 ha

     
   0,25 dt

Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018roku



18. Chrzelice mapa 5
KW

OP1P/0003
91322

Część 
działek
598, 
599/1, 
599/2, 
599/3, i 
część 
599/4

0,4500 ha Działka położona w Chrzelicach za budynkiem byłej szkoły 
podstawowej. Użytkowana częściowo jako grunt szkolny przez 
nauczycieli.  Działka może być użytkowana jako grunt orny lub 
przeznaczony do innego użytkowania rolniczego
W skład działki wchodzą użytki:RIIIb-0600ha, RIVa-1,0718ha, 
RIVb-0,0700 ha

         1,3 dt Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018roku

19. Browiniec
Polski

mapa 2
KW

OP1P/0003
5489/1

działka 
21

0,4190 ha Działka położona w Browińcu Polskim wśród pól , przy jednej z 
bocznych dróg transportu rolnego, częściowo zakrzaczona Działka 
po przeprowadzeniu odpowiednich zabiegów agrotechnicznych 
może być użytkowana rolniczo.
W skład działki wchodzą użytki  ŁIII-0,1000 ha i LzIII-0,3190 ha

         0,46 dt Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018roku

20. Łącznik KW
OP1P/0005

3864/9

działka
1350/16

0,0091 ha Działka  położona we wsi Łącznik w pobliżu skrzyżowania dróg 
wojewódzkiej i powiatowej ul. Plebiscytowej w Łączniku Działka  
nie zabudowana, w chwili obecnej całkowicie pokryta ziemią z 
budowy obwodnicy Łącznika. Działka do momentu rozpoczęcia 
inwestycji budowy drogi może być przeznaczona do użytkowania 
rolniczego, poszerzenie użytkowanej rolniczo nieruchomości 
sąsiedniej. W skład działki wchodzą użytki RIVa-0091ha ha

        0,02 dt Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018roku

     
21. Kolnowice mapa 2

KW
OP1P/000
47537/0

działka
298/2

0,0237 ha Działka położona przy drodze gminne gminnej, za budynkiem nr 23 
w Kolnowicach.,  na części działki stary sad . Działka przeznaczona 
do użytkowania rolniczego jako pastwisko. W skład  
wydzierżawionej części działki wchodzą  S/PsIV-0,1400 ha

          0,10 dt
Jedna rata roczna
płatna do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

22. Biała mapa 14
KW

OP1P/0000
7422/9

 działka
993

 0,5868 ha
Działka położona w Białej, przy drodze transportu rolnego  z Białej 
do Prężyny (droga gruntowa) wjazd od  ul. Oświęcimskiej, działka 
tylko częściowo użytkowana. Część porośnięta trzciną. Działka 
przeznaczona do rolniczego użytkowania jako grunty  rolne. W skład
działki wchodzą użytki RIIIa-0,5868 ha

           0,95 dt
Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku



23. Biała mapa 13
KW

OP1P/0003
8626/5

działka 
738/3

0,4204 ha Działka położona w Białej wśród pól, przy drodze transportu rolnego
z Białej do Ligoty Bialskiej . Część działki użytkowana rolniczo i 
przeznaczona do wydzierżawienia jako działka rolna do momentu 
rozpoczęcia procedury sprzedaży pod inwestycje. Do dzierżawy 
część działki o pow. 0,2100 ha 
W skład działki wchodzą  R II -0,2100 ha 

      0,82dt
Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

24. Biała mapa 9
KW

OP1P/0003
8627/2

działka 
1142/1

0,0309 ha Działka położona w Białej za zabudowaniami ul. Czarna8. Działka 
użytkowana jako ogródek przydomowy, pod uprawy warzywne. Do 
momentu wyznaczenia do sprzedaży na poprawienie warunków 
zagospodarowania , przeznaczona do wydzierżawienia 
W skład działki wchodzą: RIIIa- 0,0309 ha

       61,80 zł + 
obowiązujący 
podatek VAT

Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

25. Górka
Prudnicka

m.2
KW

OP1P/0003
9138/4

część 
działki 
351/6

0,3740 ha
Działka położona w Brzeźnicy obok boiska sportowego, przy drodze 
transportu rolnego. Działka całkowicie użytkowana jako grunty . 
W skład działki wchodzą: RIVa-0,0430 ha, RV- 0,1000 ha, RVI-
0,1170 ha

       0,10dt
Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018roku

26. Pogórze m.6
KW

OP1P/0003
9126/7

działki
80 i 81

O łącznej 
pow. 
0,2600ha

Działki położone we wsi Frącki wśród pól uprawnych. Działki 
przeznaczona do użytkowania rolniczego jako grunty orne. W skład 
działki wchodzą: RIIIa-1,2800ha

      0,16 dt
Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku



27. Biała mapa 12
KW

OP1P/0003
8007/0

działka
672/2

0,1346 ha Działka położona w Białej za zabudowaniami ul. Szynowice 11a.  
Działka użytkowana rolniczo i przeznaczona do użytkowania 
rolniczego  do momentu rozpoczęcia inwestycji i sprzedaży.
 W skład działki wchodzą: RII -0,1346 ha.

      0,55dt
Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

28. Biała Mapa18
KW

OP1P/0003
8626/5

Część 
działki 
1088

0,0900 ha Działka położona w  Białej za zabudowaniami ul. 1 Maja 46-48. 
Użytkowana tylko częściowo pod uprawy warzywne i ogródek 
przydomowy. Do wydzierżawienia część działki o pow. 0,0075 ha. 
Działka niezabudowana .W skład wydzierżawionej części działki 
wchodzą: RIIIa-0,0075 ha 

   15,00 zł + 
obowiązujący 
podatek VAT

Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

29. Mokra m.1
KW

OP1P/0001
1200/8

działka 
572/33

0,0200ha Działka położona w Mokrej  obok zabudowań  Mokra 51.  Działka 
może być użytkowana jako ogródek przydomowy, poszerzenie 
nieruchomości sąsiedniej. W skład działki wchodzą: B-0,0200 ha 

      40,00 zł + 
obowiązujący 
podatek VAT

Jedna rata roczna
płatna  do 30 
września po 
otrzymaniu faktury
Umowa zostanie 
zawarta do 30 
września 2018 roku

Zgodnie z art.35 ustawy o z dnia 21 sierpnia  1997 roku o gospodarce nieruchomościami wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni. Wywieszono na tablicy ogłoszeń w 
dniu    23  września  2014  roku do   14  października  2014 roku.
Biała dnia  21  września  2014  roku.
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