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1. Działka gruntu 570 k.m.2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice 

(Uchwała Rady Gminy Tułowice nr X /80/03 z dnia 23.10.2003r ) nieruchomość położona jest na terenach oznaczo-

nych jako 123 MN które przeznacza się pod zabudowę niską, mieszkalną, jednorodzinną z dopuszczeniem przezna-

czenia części budynku na wykonywanie działalności gospodarczej przez właściciela budynku oraz niską zabudowę 

wielorodzinną na terenie 123 MN. Zgodnie z ewidencją gruntów i budynków działka stanowi tereny rolne klasy 

V(RV).  

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – dzierżawa gruntu pod uprawy warzywnicze, ogrody 

kwiatowe. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy dzierżawy. Wysokość opłat i terminy wno-

szenia opłat określa umowa dzierżawy. Zasady aktualizacji opłata określa Zarządzenie Nr 6a/2010 Wójta Gminy 

Tułowice z dnia 31 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości przezna-

czonych do oddania w dzierżawę. 

2. Działka gruntu 753/21 k.m.2 zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Tułowice 

(Uchwała Rady Gminy Tułowice nr X /80/03 z dnia 23.10.2003r ) nieruchomość położona jest na terenach oznaczo-

nych jako nieruchomość położona jest na terenach oznaczonych jako 153 MN które przeznacza się pod zabudowę 

niską, mieszkalną, jednorodzinną z dopuszczeniem przeznaczenia części budynku na wykonywanie działalności go-

spodarczej przez właściciela budynku. Zgodnie z oznaczeniem użytkowania Bz które przeznacza się pod tereny re-

kreacyjno-wypoczynkowe. 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania – dzierżawa gruntu pod uprawy warzywnicze, ogrody 

kwiatowe. Zagospodarowanie nieruchomości nastąpi po zawarciu umowy dzierżawy. Wysokość opłat i terminy wno-

szenia opłat określa umowa dzierżawy. Zasady aktualizacji opłata określa Zarządzenie Nr 6a/2010 Wójta Gminy 

Tułowice z dnia 31 grudnia 2010r w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości przezna-

czonych do oddania w dzierżawę. 

Zarządzenie podlega wywieszeniu na okres 21 dni 
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