
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.49.2021 

 Wójta Gminy Łaziska 

z dnia 21 lipca 2021 r. 

 
WYKAZ 

NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY ŁAZISKA POŁOŻONYCH W KĘPIE GOSTECKIEJ, GMINA ŁAZISKA 
PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ  

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  
z późn. zm.) Wójt Gminy Łaziska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę zgodnie  
z Zarządzeniem Nr 0050.49.2021 Wójta Gminy Łaziska z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Łaziska do oddania w dzierżawę oraz podania do publicznej wiadomości wykazu tych nieruchomości 

 
Numer 

ewidencyjny 

nieruchomości 

 

 

Oznaczenie 

nieruchomości 

według księgi 

wieczystej 

 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Położenie 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości w 

miejscowym planie 

zagospodarowania 

przestrzennego i sposób 

zagospodarowania 

 

Termin 

zagospodarowa-

nia 

nieruchomości 

Opis 

nieruchomo-

ści 

Wysokość opłaty, 

termin jej 

wnoszenia oraz 

zasady 

aktualizacji opłaty 

Czas 

trwania 

umowy 

dzierżawy 

Informacja o 

przeznaczeniu 

nieruchomości 

do oddania w 

dzierżawę 

162/3 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5176 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

nierucho-mość 

gruntowa 

niezabudo-

wana 

258,80zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 
dniu zawarcia 
umowy).  
Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 
umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy  

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



162/4 

 
 

 

 

 

 

 

KWLU1O/000590

63/1 prowadzona 

przez Sąd 

Rejonowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych 

w Opolu 

Lubelskim 

0,5201 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudo-

wana 

260,05zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

 

 

162/5 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy  

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

0,5058 ha 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

252,90 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 
dniu zawarcia 
umowy).  
Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 
umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/6 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,5386 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudo-

wana 

269,30zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 



dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

umowy 

dzierżawy 

162/7 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,7050 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

352,50 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/8 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,3653 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

182,65zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 
 
 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



162/9 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,5374 Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

268,70zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/10 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu  

Lubelskim 

0,4727 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

236,35zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

 

162/11 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

 

0,5504 ha 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

275,20zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

 
10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 



Opolu Lubelskim (rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/12 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,5046 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

252,30zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/13 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,5134 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

256,70zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



162/14 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,5811 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

 Niezabudo-

wana 

290,55 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/15 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,2947 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

147,35 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/18 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu 

Lubelskim 

 

0,2810 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

GminaŁaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

140,50 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 



dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

dzierżawy 

162/19 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,0939 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

46,95 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/20 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,5731 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

286,55zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/21 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

0,5436 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

271,80 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 



Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

Łaziska od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/22 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,5783 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

289,15 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/23 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

0,4667 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

233,35 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



umowy 

 

162/24 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

 

 

0,3484 ha 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

174,20 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 
10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

 

162/25 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

0,1701 ha 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

85,05 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 
10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/26 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2837 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

 

 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

141,85 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 



rozpoczyna się w 
dniu zawarcia 

umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

umowy 

dzierżawy 

162/27 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

 

 

0,2937 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

146,85 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

 

162/28 

 

 

 

 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2220 ha 

 

 

 

 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

 

 

 

111,00 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 
10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

 

 

 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



 

162/29 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

0,3438 ha 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

171,90 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

  10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
   

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/30 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2008 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

100,40 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

  10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/31 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,3290 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

164,50 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 

  10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 



umowy).  
Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

dzierżawy 

162/32 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,1920 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość 

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

96,00 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

 

162/33 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

 

0,3320 ha 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

166,00 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/34 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

0,2055 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

102,75 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 



Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 rozpoczęcia 
każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/35 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,3558 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

177,90 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/36 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2086 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

104,30 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



162/37 KWLU1O/000590

63 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2919 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

145,95 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/38 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2129 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

106,45 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/39  

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2415 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

120,75 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 



dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

dzierżawy 

162/40 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2518 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

125,90 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/41 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,3063 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

153,15 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/42 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

0,2623 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

131,15 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 



Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

Łaziska 

 
 od dnia 

rozpoczęcia 
każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/43 

 

 

 

 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2159 ha 

 

 

 

 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

 

 

 

 

 

107,95 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 
10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

 

 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

 

 

162/44 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

0,2812 ha                          

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

 

140,60 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

 
10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

 

 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



umowy 

162/45 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2036 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

101,80 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/46 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,3219 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

160,95 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



162/47 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2050 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

102,50 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/48 

 

 

 

 

       

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,3723 ha 

 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

186,15 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/49 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,1533 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

76,65 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 



 (rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/50 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,5013 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

250,65 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/51 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,0451 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

22,55 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



 

162/53 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,5450 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

272,50 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/54 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,5598 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

279,90 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/55  

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

0,5344 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

267,20 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 



Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

dzierżawnego 
(rok dzierżawny 

rozpoczyna się w 
dniu zawarcia 

umowy).  
Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

 

162/56 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,5146 ha 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

257,30 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

 
10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/57        

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,0800 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

40,00 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



umowy 

 

162/58 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,5702 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

285,10 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/59 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,1240 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

62,00 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/60       

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

0,3328 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

166,40 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 



Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/61       

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,2041 ha  

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

102,05 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/62 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,3545 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

177,25 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



w czasie trwania 
umowy 

 

162/63 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,2953 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

147,65 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/64 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,3763 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

188,15 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/65 KWLU1O59063/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

0,3929 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

196,45 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 



Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

Łaziska 

 
 rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/66 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,4080 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

204,00 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/67 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,3677 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

183,85 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

 

 

162/68 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

0,3494 ha 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

174,70 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/69 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,3456 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

 

 

 

 

 

172,80 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/70 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

0,3257 ha  

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

162,85 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 



Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 Łaziska 

 
 od dnia 

rozpoczęcia 
każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

 Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/71 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,5201 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość 

niezabudo-

wana 

 

260,05 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/72 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,4662 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

233,10 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

162/73 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,5315 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

265,75 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/74 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,4663 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

233,15 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



162/75 KWLU59063 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

1,4602 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

730,10 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/76         

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

1,1167 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

558,35 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/77 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,6895 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

344,75 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 



(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/78 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,4231 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

211,55 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/79 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,5405 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

270,25 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 



162/80 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,3187 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

159,35 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/81 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,4830 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

241,50 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/82 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

0,1928 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

96,40 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 



dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

dzierżawy 

162/83 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,4427 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

221,35 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/84 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

0,0673 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

33,65 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

162/86 KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

0,0341 ha Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

17,05 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 



Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

Łaziska 

 
 od dnia 

rozpoczęcia 
każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

 

162/87 

 

KWLU1O/000590

63/1 

prowadzona przez 

Sąd Rejonowy 

Wydział Ksiąg 

Wieczystych w 

Opolu Lubelskim 

 

 

0,0856 ha 

 

Obręb 21 Kępa 

Gostecka 

Gmina Łaziska 

 

 

Nieruchomość nie 

objęta jest planem 

zagospodarowania 

przestrzennego gminy 

Łaziska 

 

3 dni od dnia 

zawarcia umowy 

dzierżawy 

 

Nieruchomość  

gruntowa 

niezabudo-

wana 

 

42,80 zł/rok 
płatna z góry 

jednorazowo w 
terminie do 30 dni 

od dnia 
rozpoczęcia 

każdego roku 
dzierżawnego 

(rok dzierżawny 
rozpoczyna się w 

dniu zawarcia 
umowy).  

Nie przewiduje się 
aktualizacji opłat 
w czasie trwania 

umowy 

 
10 lat od 

dnia 

zawarcia 

umowy 
 

Zgodnie z 

uchwałą Nr 

138/XXII/21 

Rady Gminy 

Łaziska 

odstąpiono od 

obowiązku 

przetargowego 

trybu zawarcia 

umowy 

dzierżawy 

 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni, tj. od dnia 21.07.2021 r. do     
11.08.2021 r.                                                                                        
 

 

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                              

 
 

 

 


