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Tablica ogłoszeń: 

1. Urząd Gminy w Reńskiej Wsi 

Lp. 

Oznaczenie 

nieruchomości  
(nr działki, pow. w ha, 

księga wieczysta) 

Położenie 
Opis 

nieruchomości 
Przeznaczenie w planie 

Wysokość opłat 

z tytułu 

dzierżawy 

Terminy 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

1 

dz. 72 

o pow. 1,6298 ha 

OP1K/00035283/2 

Długomiłowice 

działka niezabudowana, 

stanowiąca teren oznaczony 

geodezyjnie RIVb, RV, W i N 

działka wykorzystywana rolniczo 

w  planie zagospodarowania przestrzennego  
(uchwała nr XXXII/185/17 Rady Gminy 

Reńska Wieś z dnia 28 czerwca 2017 r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Reńska Wieś Dz. Urz. Woj. Op. z 24.07.2017 r. 

poz. 2043) teren oznaczony symbolem w części 

5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinne, w części 8MN/U-tereny 

zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w części 

1R - tereny rolnicze 

na podstawie 

zarządzenia  

 Wójta Gminy  

Reńska Wieś 

zgodnie z 

terminem 

określonym w 

umowie 

zmiana stawki 

czynszu 

dzierżawnego 

może nastąpić 

jeden raz w roku 

2 

dz. 170 

o pow. 1,0210 ha 

OP1K/00063488/4 

Mechnica 

działka niezabudowana, 

stanowiąca teren oznaczony 

geodezyjnie RIVb, RV, RVI 

działka wykorzystywana rolniczo 

brak planu zagospodarowania przestrzennego,  

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy* 

teren oznaczony w części symbolem D-tereny 

rozwojowe dla mieszkalnictwa i usług dla 

ludności, w części symbolem R-tereny gruntów 

ornych  

na podstawie 

zarządzenia  

 Wójta Gminy  

Reńska Wieś 

zgodnie z 

terminem 

określonym w 

umowie 

zmiana stawki 

czynszu 

dzierżawnego 

może nastąpić 

jeden raz w roku 

3 

cz. dz. 494/4 

o pow. 0,3500 ha 

OP1K/00035346/2 

Dębowa  

działka niezabudowana, 

stanowiąca teren oznaczony 

geodezyjnie  Bz 

brak planu zagospodarowania przestrzennego,  

w studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy* 

teren oznaczony symbolem UT-obszary 

turystyki i wypoczynku 

na podstawie 

zarządzenia  

 Wójta Gminy  

Reńska Wieś 

zgodnie z 

terminem 

określonym w 

umowie 

zmiana stawki 

czynszu 

dzierżawnego 

może nastąpić 

jeden raz w roku 


