
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 136/2021 

Wójta Gminy Rychliki 

z dnia 2 grudnia 2021 roku 
 

w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych 

dzierżawców nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, w drodze 

bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu 

tych nieruchomości do oddania  

w dzierżawę.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990  roku, o samorządzie 

gminnym (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),  art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997 roku, o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 

1899) oraz Uchwały Nr VII/45/2014 Rady Gminy Rychliki z dnia 29 września 2014 roku, w 

sprawie: określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Rychliki (ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 

dniu 18 grudnia 2014 roku pod poz. 4166) i Uchwały Nr VIII/64/2021 Rady Gminy Rychliki 

z dnia 26 listopada  2021  roku, w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 

dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość na 

czas oznaczony do 3 lat. na okres do 3 lat oraz Zarządzenia Nr 164/2019 Wójta Gminy 

Rychliki, z dnia 29 listopada 2019 roku, w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

dzierżawnego za dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 

Rychliki. zarządzam, co następuje:   

 

§ 1. 

Ustalam treść wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki 

przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony do 3 lat, w drodze 

bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców (kolejna umowa), stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Wykaz nieruchomości, o którym mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości na 

okres 21 dni, licząc od dnia 03.12.2021 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 

Urzędzie Gminy w Rychlikach i sołectwa w którym położona jest nieruchomość oraz na 

stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Rychliki: http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/. i 

stronie Gminy Rychliki: www.rychliki.pl. Informacja o wywieszeniu wykazu podlega 

publikacji w prasie lokalnej – Dziennik Elbląski. 

 

§ 3. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d.s. nieruchomości. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.         

   

     Wójt Gminy Rychliki 

             /-/ Zbigniew Lichuszewski 

     

http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/
http://www.rychliki.pl/


Załącznik do Zarządzenia Nr 136/2021 Wójta Gminy Rychliki, z dnia 2 grudnia 2021 roku, w sprawie: przeznaczenia do oddania w dzierżawę na rzecz dotychczasowych dzierżawców nieruchomości 

stanowiących własność Gminy Rychliki, w drodze bezprzetargowej, na czas oznaczony do 3 lat oraz ogłoszenia wykazu o przeznaczeniu tych nieruchomości do oddania w dzierżawę.  

 

6845.III.2.2021                   Rychliki, dnia 02.12.2021 r.  

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH   DO DZIERŻAWY W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ 

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku, o samorządzie gminnym (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  oraz  art. 25 

ust. 1 i art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz. U z 2021  roku, poz. 1899) - Wójt Gminy Rychliki 

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Rychliki, przeznaczonych do oddania w dzierżawę na 

rzecz dotychczasowych dzierżawców, na czas oznaczony do 3 lat, w drodze bezprzetargowej (kolejna umowa): 
 

L

p 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi 

wieczystej 

Pow. w 

ha/ rodzaj 

użytku w 

ha 

Położenie i opis nieruchomości - przeznaczenie Stawka rocznego 

czynszu 

dzierżawnego 

 

Termin 

trwania 

dzierżawy Nr księgi 

wieczystej 

Nr 

działki 

 

Obręb 

geodezyjn

y - 

położenie 

1 EL1E/00029021/5 15/4 

 

 

 

181/5 

 

181/3 

 

15/6 

 

Krupin - 

Kiersity 

0,1405 tj. 

PsIII 

0,0244 

-B -

0,1161 

0,0072 

tj. PsIII 

0,0019 

tj. PsIII 

0,0053 

t.j. PsIII 

Kiersity - działki o nieregularnym  kształcie, dostęp z drogi 

gminnej nr 8 i nr 180. Wykorzystywane na cele rekreacyjne – 

statutowe. Zgodnie z obowiązującym mpzp uchwalonym 

Uchwałą NR IX/66/2015 Rady Gminy Rychliki z dnia 30 

grudnia 2015 roku, w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w części obrębu 

geodezyjnego Krupin gmina Rychliki - przeznaczenie 

podstawowe nieruchomości (ML1) - tereny zabudowy 

rekreacji indywidualnej. Przeznaczenie uzupełniające: 

infrastruktura techniczna, zieleń urządzona. 

0,60 zł 

netto za 1 m²,+ 

należny podatek 

VAT, płatny do 

dnia 15 marca 

każdego roku 

Do dnia  

31.12.2024r.  

2 EL1E/00054234/5 160/2 Święty Gaj 0,2038 

tj.  RIIIb 

– 0,0144 

- RVI – 

0,1264 

- RIVa – 

0,0390 

- RV – 

0,0240 

Święty Gaj - działka o wydłużonym kształcie, z dostępem z 

drogi gminnej gruntowej nr 155, niezabudowana, położona w 

terenach rolnych. Wykorzystywana rolniczo. Brak 

opracowanego mpzp. Zgodnie ze SUiKZ Gm. Rychliki, 

położona jest w określonych jako tereny terenach rolnej 

przestrzeni produkcyjnej. 

0,7731 kwintala 

pszenicy. Raty 

półroczne, płatne 

do dnia 15 marca 

i 15 września 

każdego roku 

Do dnia  

31.12.2024r.  



3 EL1E/00082077/1 5/5 Wopity - 

Rejsyty 

0,0580 

tj. RIVa 

Rejsyty – działka o kształcie trapezu, niezabudowana,  

z dostępem z drogi gminnej gruntowej nr 17/3, z 

przeznaczeniem na ogródek warzywny. Brak mpzp. Zgodnie 

ze SUiKZ Gm. Rychliki, położona jest w terenach 

określonych jako tereny o przeważającej funkcji zabudowy 

mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w tym zwarta 

zabudowa wsi. 

0,20 zł za 1m², 

netto/brutto, 

płatny do dnia 15 

marca każdego 

roku 

Do dnia  

31.12.2024r.  

4 EL1E/00032704/1 Cz. dz. 

nr 5/2 

Wopity - 

Rejsyty 

0,0594 

tj. B 

RIVa 

Rejsyty - dostęp z drogi gminnej nr 5/3, z przeznaczeniem na 

ogródek warzywny. Brak mpzp. Zgodnie ze SUiKZ Gm. 

Rychliki, położona jest w terenach określonych jako tereny o 

przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej, 

istniejąca zabudowa, w tym zwarta zabudowa wsi. 

0,30 zł za 1m²,  

netto/brutto, 

płatny do dnia 15 

marca każdego 

roku 

Do dnia  

31.12.2024r.  

5 EL1E/00068463/0 Cz. dz. 

nr 4/27 

 

Krupin 0,0600 

tj. RIIIb 

 

Krupin – działka o kształcie prostokąta, dostęp z drogi 

gminnej gruntowej nr 4/26, z przeznaczeniem na ogródek 

warzywny. Zgodnie z obowiązującym mpzp - przeznaczenie 

podstawowe nieruchomości (ML10) - tereny zabudowy 

zagrodowej, w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 

ogrodniczych. 

0,20zł za 1 m², 

netto/brutto, do 

dnia 15 marca 

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2024r. 

6 EL1E/00095484/1 Cz. dz. 

nr 4/5 

Wysoka - 

Powodowo 

0,0186 

tj. RIVb 

Powodowo – działka niezabudowana, z przeznaczeniem na 

ogródek warzywny. Brak mpzp. Zgodnie ze SUiKZ Gm. 

Rychliki, położona jest w terenach określonych jako tereny o 

przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – usługowej, 

istniejąca zabudowa, w tym zwarta zabudowa wsi. 

0,20 zł za 1 m², 

netto/brutto, do 

dnia 15 marca 

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2024r. 

7 EL1E/00032702/7 

 

400/6 Rychliki 0,0706 tj. 

Bi 

Rychliki -  działka z przeznaczeniem na ogródek warzywny.. 

W części zabudowana budynkiem gospodarczym, objętym 

odrębna umową najmu. Dostęp z działki gminnej nr 400/3. 

Brak mpzp. Zgodnie ze SUiKZ Gm. Rychliki, położona jest 

w terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji 

zabudowy mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa,  

w tym zwarta zabudowa wsi. 

0,30 zł za 1 m², 

netto/brutto, do 

dnia 15 marca  

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2024r. 

8 EL1E/00032703/4 57/7 

 

 

 

 

Jelonki 

 

 

 

 

0,8100 tj. 

RIVa 

Jelonki – działka położona w terenach rolnych. 

Wykorzystywana rolniczo. Dostęp z drogi gminnej gruntowej 

nr 296/2 i nr 126. Brak opracowanego mpzp. Zgodnie ze 

SUiKZ Gm. Rychliki, położona jest w określonych jako 

tereny terenach rolnej przestrzeni produkcyjnej. 

4,4550 kwintala 

pszenicy. Raty 

półroczne, płatne 

do dnia 15 marca 

i 15 września 

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2023r. 



9 EL1E/00032702/7 

 

119/3 Rychliki 0,0291 tj. 

N – 

0,0291 

Rychliki – działka o nieregularnym kształcie, z 

przeznaczeniem na przydomowy ogródek warzywny. Dostęp 

z drogi gminnej nr 127/2. Brak mpzp. Zgodnie ze SUiKZ 

Gm. Rychliki, położona jest w terenach określonych jako 

tereny o przeważającej funkcji zabudowy mieszkalno – 

usługowej, istniejąca zabudowa, w tym zwarta zabudowa wsi. 

0,30 zł za 1 m², 

netto/brutto, do 

dnia 15 marca 

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2024r. 

1

0 

EL1E/00068468/5 Cz. dz. 

nr 613 

Jelonki - 

Budki 

0,0718 tj. 

N – 

0,0718 

Budki - działka o regularnym kształcę, z przeznaczeniem na 

ogródek warzywny. Dostęp z drogi gminnej nr 600 Brak 

mpzp. Zgodnie ze SUiKZ Gm. Rychliki, położona jest w 

terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji 

zabudowy mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w 

tym zwarta zabudowa wsi. 

0,20 zł za 1 m², 

netto/brutto, do 

dnia 15 marca 

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2024r. 

1

1 

EL1E/00037261/8 Cz. dz. 

nr 430 

Rychliki 0,0364 tj. 

RIVa 

Rychliki – działka o regularnym kształcę, z przeznaczeniem 

na ogródek warzywny. Dostęp z drogi gminnej nr 428. Brak 

mpzp. Zgodnie ze SUiKZ Gm. Rychliki, położona jest w 

terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji 

zabudowy mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w 

tym zwarta zabudowa wsi. 

0,20 zł za 1 m², 

netto/brutto, do 

dnia 15 marca 

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2024r. 

1

2 

EL1E/00037261/8 Cz. dz. 

nr 430 

Rychliki 0,0376 tj. 

RIVA 

Rychliki – działka o regularnym kształcę, z przeznaczeniem 

na ogródek warzywny. Dostęp z drogi gminnej nr 428. Brak 

mpzp. Zgodnie ze SUiKZ Gm. Rychliki, położona jest w 

terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji 

zabudowy mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w 

tym zwarta zabudowa wsi. 

0,20 zł za 1 m², 

netto/brutto, do 

dnia 15 marca 

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2024r. 

1

3 

EL1E/00037261/8 Cz. dz. 

nr 430 

Rychliki 0,0825 tj. 

RIVa 

Rychliki – działka o regularnym kształcę, z przeznaczeniem 

na ogródek warzywny. Dostęp z drogi gminnej nr 428. Brak 

mpzp. Zgodnie ze SUiKZ Gm. Rychliki, położona jest w 

terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji 

zabudowy mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w 

tym zwarta zabudowa wsi. 

0,20 zł za 1 m², 

netto/brutto, do 

dnia 15 marca 

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2024r. 

1

4 

EL1E/00037261/8 Cz. dz. 

nr 430 

Rychliki 0,0804 tj. 

RIVa 

Rychliki – działka o regularnym kształcę, z przeznaczeniem 

na ogródek warzywny. Dostęp z drogi gminnej nr 428. Brak 

mpzp. Zgodnie ze SUiKZ Gm. Rychliki, położona jest w 

terenach określonych jako tereny o przeważającej funkcji 

zabudowy mieszkalno – usługowej, istniejąca zabudowa, w 

tym zwarta zabudowa wsi. 

0,20 zł za 1 m², 

netto/brutto, do 

dnia 15 marca 

każdego roku 

Do dnia 

31.12.2024r. 

 



 

1. Szczegółowe warunki dzierżawy określone zostaną w umowie dzierżawy.  

2. Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni, licząc od dnia 03.12.2021 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Rychlikach i na tablicy 

ogłoszeń w sołectwa, w którym położona jest nieruchomość Rychlikach oraz na stronie internetowej:  www.rychliki.pl.  Treść wykazu na stronie 

http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/. 

3. Obowiązkiem dzierżawcy jest opłacanie oprócz czynszu, podatków oraz innych obciążeń wynikających z posiadania nieruchomości. 

4. Podstawą naliczenia kwoty czynszu dzierżawnego dla nieruchomości wym. w pkt. 2 i 8 tabeli będzie cena 1q pszenicy ogłoszona przez GUS z półrocza 

poprzedzającego termin płatności czynszu.  

5. Do kwoty czynszu w poz. Nr 1 tabeli doliczany będzie należny podatek VAT. Pozostałe stawki czynszu zwolnione są z podatku VAT (§ 3 ust. 1 pkt. 2 

Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku,  w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych 

zwolnień (t.j. z 2020 r. poz. 1983). 

                  6. Szczegółowych dotyczących przedmiotowych nieruchomości i można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rychlikach, pok. nr 2A tel. (055) 248-8150 wew. 

29, e-mail: nieruchomości@rychliki.pl. 

 

 

 
            Wójt Gminy Rychliki 

                                                                                                                 /-/ Zbigniew Lichuszewski 

      

http://www.rychliki.pl/
http://rychliki-ug.bip-wm.pl/public/
mailto:nieruchomości@rychliki.pl
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