
Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia nr 41/2020 

 Burmistrza Goliny z dnia 1 październik 2020 roku 
 

 

Wykaz gruntów rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia na rzecz rolników gminy 

Golina prowadzących gospodarstwa rolne na okres do trzech lat od roku gospodarczego 

rolnego 2020 
 

L.p. 

Obręb 

Nr działki 

Powierzchnia 

Przeznaczenie 

nieruchomości w planie 

miejscowym. 

 

Sposób jej 

zagospodarowania przez 

dzierżawcę. 

 

Okres trwania 

dzierżawy 

Termin 

wnoszenia 

opłat 

rocznych 

Czynsz 

dzierżawny* 

1. 

 

miasto Golina 

 

dz. 190 

o pow. 0,7747 ha 

 

W części działki 

obowiązujący plan 

zagospodarowania 

Uchwała XXIV/120/2008 

z dnia 04.09.2008r.: 15R, 

1R ( rola) i 25 

MN(zabudowa 

mieszkaniowa) w 

pozostałej części brak 

planu 

od  

1.11.2020 

do 

30.09.2023 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

gruntów rolnych 
400 zł za 1 ha  
łąki i pastwiska 
230 zł za 1 ha 

2. 

 

Spławie 

 

dz. 617 

o pow. 0,9300 ha 

 

Obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego Uchwała 

V/27/2007 z dnia 

28.03.2007r.:12 P,U 

(przemysł, bazy, składy, 

usługi), IT(infrastruktura), 

KD-D(droga dojazdowa) 

od  

1.11.2020 

do 

30.09.2023 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

gruntów rolnych 
400 zł za 1 ha  
łąki i pastwiska 
230 zł za 1 ha 

3. 

 

Spławie 

 

dz. 619  

o pow. 0,7000 ha 

 

dz. 387/1 

o pow. 0,3000 ha 

 

Dz. 619 obręb Spławie 

Obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego Uchwała 

V/27/2007 z dnia 

28.03.2007r.:12 P,U 

(przemysł, bazy, składy, 

usługi), IT(infrastruktura), 

KD-D(droga dojazdowa) 

 

Dz.387/1 obręb Spławie 

Obowiązuje miejscowy 

plan zagospodarowania 

przestrzennego Uchwała 

V/27/2007 z dnia 

28.03.2007r.: 11 P,U 

(przemysł, bazy, składy, 

usługi), KD-D(droga 

dojazdowa) 

od  

1.11.2020 

do 

30.09.2023 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

gruntów rolnych 
400 zł za 1 ha  
łąki i pastwiska 
230 zł za 1 ha 



4. 

 

miasto Golina 

 

dz. 213/2 

o pow. 0,1442 ha 

 

dz. 215/2  

o pow. 0,5193 ha 

 

dz. 222/2 

o pow. 1,1508 ha 

 

Dz. 213/2  i  215/2 ob. 

Golina 

W części obowiązuje 

miejscowy plan 

zagospodarowania  

przestrzennego Uchwała 

XXIV/120/2008 z dnia 

04.09.2008r: 1R-rola,w 

pozostałej części brak 

planu 

 

Dz.222/2 ob. Golina 

W części obowiązuje 

miejscowy plan 

zagospodarowania  

przestrzennego Uchwała 

XXIV/120/2008 z dnia 

04.09.2008r: 1R-rola,w 

pozostałej części brak 

planu, 1 ZC-projektowany 

cmentarz, 1 KD-P-

poszerzenie drogi i 

parking 

od  

1.11.2020 

do 

30.09.2023 

30.09.2021 

30.09.2022 

30.09.2023 

gruntów rolnych 
400 zł za 1 ha  
łąki i pastwiska 
230 zł za 1 ha 

*Stawka czynszu określona Zarządzeniem Nr 54/2015 Burmistrza Goliny z 27 października 2015 r. w sprawie stawek 

czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości. 

 

 

Wykaz ten wywiesza się na okres 14 dni w siedzibie urzędu i na stronie internetowej 

www.golina.pl od dnia 1 października 2020 r. 

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości można 

składać w terminie do 30 października 2020 r. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                      Burmistrz Goliny 

 

                                                                                                       Mirosław Durczyński 
 

http://www.golina.pl/

