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I N F O R M A C J A 

Burmistrza Miasta Głuszycy 
 
 
          Informuję, Ŝe w dniu 20.11.2009 roku o godzinie 9 00 do 9 20  odbył się I przetarg ustny 
nieograniczony na dzierŜawę:  części działki  nr 89/10 o powierzchni 0,01054 ha  połoŜonej          
w Głuszycy obręb II, części działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha połoŜonej w Głuszycy 
obręb I, części działki nr 174/4 o powierzchni 0,0045 ha połoŜonej w Głuszycy obręb II, 
części działki nr 544/11 o powierzchni 0,0153 ha połoŜonej w Głuszycy Górnej, działki                 
nr 261 o powierzchni 0,3201 ha połoŜona w Głuszycy Górnej, części działki nr 10/12                     
o powierzchni 0,0205 ha połoŜona w Głuszycy obręb II. 
 
Część działki  nr 89/10 o powierzchni 0,01054 ha  połoŜonej w Głuszycy obręb II 
- cena wywoławcza czynszu dzierŜawnego /rocznie/ -      10 zł 40 gr. 
-  wadium                                                                     -        2 zł 08 gr. 
Działka została wydzierŜawiona  za 10zł 50 gr./ rocznie /. 
Część działki nr 469/2 o powierzchni 0,0018 ha połoŜonej w Głuszycy obręb I 
- cena wywoławcza czynszu dzierŜawnego /miesięcznie/ -10 zł  80 gr. 
-  wadium                                                                            -  2 zł  16 gr. 
Działka została wydzierŜawiona  za 20, 00 zł   / miesięcznie/. 
Część działki nr 174/4 o powierzchni 0,0045 ha połoŜonej w Głuszycy obręb II 
- cena wywoławcza czynszu dzierŜawnego /rocznie/ -          4 zł  50gr. 
-  wadium                                                                     -         0 zł  90 gr. 
Działka została wydzierŜawiona  za 10,00 zł./ rocznie /. 
Część działki nr 544/11 o powierzchni 0,0153 ha połoŜonej w Głuszycy Górnej 
- cena wywoławcza czynszu dzierŜawnego /rocznie/ -         15 zł 30 gr. 
-  wadium                                                                     -           3 zł 06 gr. 
Działka została wydzierŜawiona  za  15zł.45 gr./ rocznie /. 
Do w/w działek dolicza się 22% VAT- u . 
Działka nr 261 o powierzchni 0,3201 ha połoŜona w Głuszycy Górnej 
- cena wywoławcza czynszu dzierŜawnego /rocznie/ -          81 zł 50 gr. 
-  wadium                                                                     -         16 zł 30 gr. 
Działka została wydzierŜawiona  za 740 zł/ rocznie /. 
Część działki nr 10/12 o powierzchni 0,0205 ha połoŜona w Głuszycy obręb II 
- cena wywoławcza czynszu dzierŜawnego /rocznie/ -             8 zł 80 gr. 
-  wadium                                                                     -             1zł  80 gr. 
Działka została wydzierŜawiona  za 8 zł. 90 r./ rocznie /. 
 
Informację powyŜszą wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głuszycy          
na czas od 20.11.2009 r. do 27.11.2009 r. oraz ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej. 
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