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Gminne Mikołajki -  Branice 2018 
2 grudnia 2018 r. w hali sportowej SP w Branicach odbyły się 

drugie Gminne Mikołajki. W 2017 roku pomysł Wójta Gminy 
Branice i Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej 
w Branicach okazał się strzałem w dziesiątkę, więc zdecydowa-
no o cykliczności tej imprezy.  

To bowiem miłe, móc spotkać się przed Świętami Bożego Na-
rodzenia, zobaczyć występy naszych zdolnych dzieci i młodzie-
ży, zjeść ze znajomymi pyszne, domowej roboty ciacho, napić 
się ciepłej kawki czy herbatki, a przy okazji zakupić ozdoby 
świąteczne, wykonane przez nasze placówki oświatowe.  

Każda ozdoba była jedyna w swoim rodzaju, bo to prawdziwe 
rękodzieło – były wieńce, stroiki, choinki, renifery, anioły, 
ozdoby choinkowe, itd. W tym roku  goście także dopisali i w to 
niedzielne popołudnie przez halę sportową przewinęło się kilka-
set osób.  

Były występy naszych utytułowanych zespołów tanecznych: 
IMPULS i KAPRYS i świetnych zespołów wokalnych: SZAG, 
MINI SZAG i PROMYKI. Niesamowite wrażenie zrobiły także 
występy uczniów z placówek oświatowych Gminy Branice: Ka-
tolickiego Przedszkola w Branicach, Publicznego Przedszkola  
w Branicach, Publicznego Przedszkola we Włodzieninie oraz 
Szkoły Podstawowej w Branicach. Na scenie pojawiła się masa 
Mikołajów, Mikołajek, Reniferów, Elfów, bowiem tematyka 
głownie była mikołajkowo-świąteczna, ale każdy występ był zu-
pełnie inny, były wesołe i radosne utwory, ale były też wzrusza-
jące i zachęcające do przemyśleń.  

Były wspólne zdjęcia, były nerwy i emocje przed kolejnymi 
występami – częściej bardziej denerwowali się rodzice i opieku-
nowie, niż sami młodzi Artyści. Najmłodsi występujący grupo-
wo mieli zaledwie po 3 latka, a nawet było śpiewające trio zło-
żone z 3-letniej Wiktorii i 4-letnich bliźniaczek – Laury i Leny. 
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Poziom występów był wysoki i poprzeczka, przed przyszłym ro-
kiem, jest zawieszona wysoko. W powietrzu było już czuć ma-
gię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 

W trakcie trwania występów artystycznych, najmłodsi w małej 
sali sportowej mogli skorzystać z animacji zabaw z Mikołajem  
i Panią Mikołajową, a piękne Elfy malowały buźki dzieciakom, 
a nawet dorosłym, bo tacy chętni też byli. I tak wchodziły do 
miejsca zabaw dzieci, a wychodziły wróżki, zombiaki, lamparty, 
królewny, Myszki Miki, pieski i inne cuda. Kolejka do malowa-
nia buziek była ogromna i w czasie kiedy Rodzice wytrwale  
w niej czekali, dzieci miały mnóstwo radości, szalejąc na hali  
z animatorami. Pani Mikołajowa miała mnóstwo pomysłów na 
zabawy, wyraźnie jest bardziej rozrywkowa niż Mikołaj, który 
cierpliwie siedział na fotelu, obdarowując grzeczne dzieci cu-
kierkami i robiąc sobie z nimi zdjęcia. Część redakcji też otrzy-
mała cukierki, co potwierdza tylko fakt, że średnio grzeczne 
dzieci też Mikołaj lubi. Animacje przygotowała AnimatOlka ze 
swoją wesołą, wytrwałą i uzdolnioną grupą. Jeszcze sporą chwi-
lę po zakończeniu programu artystycznego w hali, w małej sali 
nadal trwały animacje i ciągnęła się kolejka do malowania twa-
rzy. Państwo Mikołajostwo z elfią świtą obiecało, że odwiedzi 
nas znów w przyszłym roku. 

Wójt Sebastian Baca składa serdeczne podziękowania dla Dy-
rekcji i Pracowników SP Branice, bez których pomocy nie uda-
łoby się tego niedzielnego wydarzenia ogarnąć: Paniom - Elż-
biecie Peteckiej, Karolinie Świerkosz, Teresie Zyznawskiej, 
Czesławie Kasznia, Urszuli Nawaryńskiej, Bogusławie Cykow-
skiej, Agnieszce Lisiak, Grażynie Olczak, Joannie Książek, Kor-
nelii Biskup, Lucynie Lenartowicz, Izabelli Alker, Krystynie 
Kubiak, Elżbiecie Herbut, Bernadetcie Jagielnickiej, Beacie Po-
piel, Lidii Kuca, Urszuli Węglarz oraz Panom - Maciejowi No-
wak, Łukaszowi Kędzierskiemu, Edwardowi Czyszczoń, Bartło-
miejowi Pleśniak, Piotrowi Wiecha i Mieczysławowi Lenarto-
wicz. Pracownicy SP Branice zaangażowali się bardzo w organi-
zację imprezy, począwszy od wykonania dekoracji w piątek, 
przez sprzedaż ciasta i pierogów, do konferansjerki i wszelkiej 
innej pomocy organizacyjnej. Dziękujemy również opiekunom 
grup tanecznych i wokalnych oraz solistów, za zaangażowanie 
w przygotowanie do występów. 

Zapraszamy Państwa w przyszłym roku na kolejną edycję im-
prezy! 

Redakcja 
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VI Polsko - Czeskie Kolędowanie w Wysokiej 
W sobotę 8 grudnia, Zespół Pałacowo Parkowy w Wysokiej  

i jego właściciel Pan Igor Machnik, otworzyli swoje gościnne 
podwoje dla uczestników szóstego Polsko – Czeskiego Kolędo-
wania. 

Tuż po przekroczeniu progu Galerii Spichlerz, goście zanurza-
li się w magicznej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia. Dys-
kretne, ciepłe oświetlenie w które wkomponowane zostały całe 
girlandy migających lampek choinkowych, podkreślało atmosfe-
rę tajemniczości zbliżających się świąt i uwydatniało surowe 
piękno wnętrz tej historycznej budowli. 

Na parterze, w ramach Jarmarku Świątecznego na odwiedzają-
cych czekały liczne stoiska z przeróżnymi wyrobami, głównie 
związanymi ze zbliżającymi się świętami. Wystawcy prezento-
wali i oferowali przepiękne wyroby rękodzieła artystycznego, 
ozdoby i dekoracje bożonarodzeniowe, stroiki, cudowne,  ręcz-
nie malowane bombki choinkowe oraz wszelkiego rodzaju akce-
soria służące temu, aby ten magiczny czas miał swą wyjątkową 
oprawę.  

Ale nie tylko asortyment świąteczny można było znaleźć na 
stoiskach. Było stoisko które w wielkim wyborze oferowało ko-
smetyki na bazie surowców naturalnych, były różnego rodzaju 
kadzidełka, maskotki i wiele, wiele innych atrakcji z których 
każdy mógł wybrać dla siebie coś ciekawego. 

Główne wydarzenie tego wieczora miało jednak miejsce na 
piętrze Spichlerza. To tutaj, ze sceny udekorowanej stajenką  
i otoczoną ustrojonymi choinkami, przez cały wieczór roz-
brzmiewały przepiękne kolędy i pastorałki. 

Jako pierwsi kolędnicy wystąpiły dzieci z branickich przed-
szkoli. Wykonywane przez nie z wielkim przejęciem kolędy 
podchwytywali licznie zgromadzeni widzowie i ich przejmujące 
tony niosły się daleko ponad pogrążoną w ciemnościach już  

o tej porze Wysoką. Jako kolejni wykonawcy wystąpili członko-
wie zespołów wokalnych SZAG i MINI SZAG ze Szkoły Pod-
stawowej w Branicach. Zaprezentowali oni kolędy zarówno  
w wykonaniu zespołowym, jak i przez solistów z poszczegól-
nych formacji. 

Następnym punktem tego magicznego wieczoru był występ 
zespołu ZAZIK, który zaprezentował się w szerokim repertuarze 
piosenek, nawiązujących w swym charakterem i tematyką ze 
zbliżającymi się świętami. Utwory wykonywane przez zespół 
spotkały się z wielkim uznaniem i aplauzem publiczności.  

I w końcu nadszedł czas na główny punkt programu - Polsko-
Czeskie kolędowania. Po obu przeciwległych stronach sceny 
stanęły dwa zespoły kolędników. 



Informator Branicki  

5 

Były to zespoły utworzone spontanicznie z przybyłych na to 
piękne wydarzenie uczestników. Na przemian wykonywały one 
najbardziej znane i popularne w obu krajach kolędy. 

Ale nie tylko na scenie śpiewano. Wykonywane kolędy wraz   
z zespołami śpiewali także prawie wszyscy, licznie zgromadze-
ni, ukryci w półmroku Spichlerza widzowie. 

Przepięknym zakończeniem ich występu, było wspólne od-
śpiewanie w dwóch językach cudownej kolędy „Cicha noc”. 

Po tym wprowadzającym w świąteczną atmosferę występie, 
swój koncert kontynuował zespół ZAZIK który wielokrotnie na 
gorące prośby widowni bisował. Na koniec „zmuszony” został 
nawet do ponownego rozpakowania złożonych już instrumen-
tów i odśpiewania ulubionych przez widownię utworów. 

Przybyli do Pałacu w Wysokiej mieli również możliwość za-
poznania się ze zgromadzonymi w miejscowym muzeum histo-
rycznymi pojazdami konnymi. Można było poczuć się jak dzie-
dzic majątku zasiadając w autentycznej bryczce, saniach czy 
wozie drabiniastym. 

Dla dzieci, ale chyba nie tylko, dużym przeżyciem mogło być 
spotkanie ze sporą gromadką zwierząt zamieszkujących stajenkę 
folwarku. Co bardziej odważni mogli własnoręcznie poczęsto-
wać je smakołykami. 

Ale nie tylko o strawę duchową zadbali organizatorzy. W spi-
chlerzowej karczmie czekało również coś dla ciała. Można było 
wybierać z bogatej oferty przygotowanych potraw i napojów. 
Szczególnym powodzeniem cieszyły się doskonałe pierogi, wy-
śmienity bigos i cała gama przepysznych wypieków. 

Było to wydarzenie ze wszech miar udane, a szczególne wyra-
zy uznania należy złożyć na ręce Pana Igora Machnika, który 
swoim entuzjazmem i zaangażowaniem w organizację szeregu 
imprez w swoim Zespole Pałacowym Parkowym, przyczynia się 
do kultywowania i podtrzymywania miejscowej i polskiej trady-
cji, a poprzez zapraszanie do uczestnictwa w nich naszych cze-
skich sąsiadów, do nawiązywania przyjaźni i umacniania dobro-
sąsiedzkich stosunków polsko-czeskich. 

Organizatorami wydarzenia była Fundacja Pałac Wysoka  
i Wójt Gminy Branice, natomiast sponsorami były firmy Top 
Farms, Renovar i Budicon. 

Redakcja 
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W Urzędzie Gminy już świątecznie 
We wtorek 11 grudnia, Wójt Gminy Sebastian Baca zaprosił 
przedszkolaków z terenu naszej gminy, do pomocy w ustrojeniu 
choinki witającej wszystkich odwiedzających branicki urząd. 
Na naszych najmłodszych mieszkańców czekało przepiękne 
drzewko, a pod nim ogromna ilość przeróżnych prezentów. 

Przybyłe dzieci wraz ze swoimi opiekunkami, zebrały się na 
sali konferencyjnej gdzie zasiadły przy stołach na których dla 
każdego z nich przygotowano słodkie łakocie. 

Dekorowanie choinki poprzedzone zostało, chyba najmilszym 
dla dzieci momentem, czyli wręczaniem prezentów. Prezenty 
(dla przedszkoli), wręczali Wójt Gminy ze swoim zastępcą,  
a odbierali przedstawiciele każdej z zaproszonych placówek. 
Prezenty otrzymał również Wójt. Przedszkolaki oraz uczniowie 
branickiej szkoły wręczyli mu własnoręcznie wykonane drobne 
upominki świąteczne. 

Następnie przystąpiono do najważniejszego w dym dniu zada-
nia – przystrojenia choinki. 

Każde z przedszkoli przyniosło ze sobą wykonane w przez 
dzieci ozdoby, które własnoręcznie, oraz przy pomocy swoich 
nauczycielek i wójta zawiesiły na gałązkach drzewka. 
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20-lecie Domu Pomocy Społecznej w Bliszczycach 
Dnia 20 listopada odbyły się obchody 20-lecia istnienia Domu 

Pomocy Społecznej w Bliszczycach. Placówka powstała  
w 1998r. i do 28 lutego 2011r. funkcjonowała jako samodzielna 
jednostka. 1 marca 2011r. na mocy uchwały nr V/48/2011 Rady 

Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie 
połączenia domów pomocy społecznej prowadzonych przez Po-
wiat Głubczycki, Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach stał 
się filią Domu Pomocy Społecznej w Klisinie. 

Uroczystość jubileuszowa była wielkim przeżyciem dla miesz-
kańców i pracowników DPS. 

W programie imprezy nie zabrakło multimedialnej prezentacji 
historii placówki, występów przygotowanych przez mieszkań-
ców i okolicznościowych przemówień kierownictwa DPS wyra-
żających wdzięczność i podziękowanie pracownikom za zaanga-
żowanie w pracę, wkład w tworzenie domowej, sprzyjającej do-
bremu samopoczuciu mieszkańców atmosfery i wysoki poziom 
usług jakie świadczy Placówka. 

Po oficjalnej części uroczystości odbyła się wspólna biesiada, 
która upłynęła na wspominaniu minionych lat oraz składaniu 
gratulacji i życzeń kolejnych wspaniałych jubileuszów. 

Witold Stec 

Tego roku ponownie mieliśmy zaszczyt gościć Świętego Miko-
łaja w Michałkowicach. Wszystkie dzieci zostały obdarowane 
s ł o d k i m i  p r e z e n t a m i  i  c i e p ł y m  u śm i e c h e m .  
Dziękujemy wszystkim dzieciom za przybycie i wspólnie spę-
dzony czas.  

Sołtys wsi Michalkowice - Kuśmierski Zbigniew  

wraz z Radą Sołecką  

Świąteczną atmosferę wydarzeniu, nadały kolędy w wykona-
niu zespołu wokalnego SZAG ze Szkoły Podstawowej w Brani-
cach, 

W dekorowaniu choinki brały udział: Publiczne Przedszkole 
w Branicach, Katolickie Przedszkole w Branicach oraz Publicz-
ne Przedszkole we Włodzieninie. 

Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd w krę-
gu utworzonym wokół przystrojonej choinki. 

Redakcja 

Wizyta św. Mikołaja  

w Michałkowicach 
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Dnia 26 listopada nasze „Ziarenka” mo-
gły uczestniczyć w warsztatach, które 
tym razem przybrały już świąteczny kli-
mat. Nauczyliśmy się jak tworzyć piękne 
ozdoby choinkowe które ostatecznie ude-
korują nasze Ziarenko.  

Warsztaty mogły odbyć się dzięki reali-
zacji przez nasza Placówkę projektu  

pt. „Aktywni ambasadorzy sąsiedztwa 
Polsko – Czeskiego/Branice – Krnów”, 
będącego realizacją konkursu FORUM 
POLSKO-CZESKIE NA RZECZ 
ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, PO-
GŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY I DO-
BREGO SĄSIEDZTWA 2018.  

Czterdziesto osobowa grupa dzieci  
z Czech i Polski  
w ramach tego pro-
jektu już od kwiet-
nia tego roku sukce-
sywnie może pogłę-
biać i zacieśniać 
swoje braterskie re-
lacje.  

Dbając tym samym  
o dobre sąsiedztwo  
i rozwój przygra-
nicznej współpracy.  

Wolontariusze  

Ziarenka 

W Ziarenku zawsze się coś dzieje 

W naszym przedszkolu 
Listopad był miesiącem pełen wrażeń. W naszym przedszkolu 
świętowaliśmy Andrzejki. W tym magicznym dniu przybyły do 
przedszkola wróżki, które wprowadziły wszystkich w świat ma-
gii i czarów, stwarzając wyjątkową atmosferę we wszystkich sa-
lach. Nie obeszło się także bez zabaw tanecznych i słodkiego 
poczęstunku. Zimową porą oczekiwaliśmy również na Świętego 

Mikołaja. Mieliśmy 
przyjemność wystąpić 
d l a  N i e g o  
w Szkole Podstawo-
wej w Branicach,  
a kilka dni później 
znów pojawił się  
w naszym przedszko-
lu rozdając wszystkim 
dzieciom wspaniałe 
prezenty. Dziękujemy 
Ci, Mikołaju, że 
wprowadziłeś nas  
w ten świąteczny 
czas… Poznając hi-
storię Świętego Miko-
łaja postanowiliśmy  
i my obdarować na-

szych kolegów i koleżanki z Domu Dziecka słodkimi podarun-
kami. Serdeczne podziękowania dla Pani Justyny, która pomo-
gła w realizacji tej 
niespodzianki. Okres 
Świąt Bożego Naro-
dzenia to czas pełen 
radości, piękna i ma-
gii. To czas spełnie-
nia marzeń i okazy-
wania sobie wzajem-
nie miłości. Dlatego 
p r z yg o t o wa l i śm y 
również inscenizację 

jasełkową dla ludzi starszych i potrzebujących oraz upiekliśmy 
dla nich słodkie pierniczki, aby mogli poczuć zapach i magię 
świąt. 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia dzieci  
i personel życzą wszystkim dużo miłości, radości, życzliwości, 
spełnienia najskrytszych marzeń i samych szczęśliwych dni  
w nadchodzącym Nowym Roku. 

Dzieci i Personel  

Publicznego Przedszkola w Branicach 
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Olimpiada wiedzy o sporcie 

APEL OŚRODKA POMOCY  

SPOŁECZNEJ W BRANICACH 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach, mając na uwadze okres  

zimy, występuje z apelem do mieszkańców gminy Branice, aby nie  

zapominali o osobach samotnych, starszych, chorych, bezdomnych  

i innych, które nie są w stanie poradzić sobie w tym szczególnie trud-

nym czasie. Aby uniknąć negatywnych skutków zimy zwracamy się z prośbą o przekazywanie nam  

informacji o rodzinach i osobach mogących wymagać pomocy ze strony Ośrodka. Podjęcie w porę kom-

pleksowych działań, współpracy wszystkich służb na terenie Gminy oraz zaangażowanie nas wszystkich 

pozwoli uniknąć w/w osobom niebezpieczeń-

stwa utraty życia i zdrowia.  

Poniżej podajemy telefony kontaktowe: 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Branicach  
77 486 00 60, 798 164 605, 781 970 500,  
781 610 500. 
Urząd Gminy w Branicach 
77 486 82 50, 77 486 81 92, 77 486 82 28 
Ośrodek Zdrowia w Branicach 77 486 83 62. 
Komisariat Policji w Kietrzu 77 471 17 50, 
77 471 02 03. 
Telefony Alarmowe: 

Policja  997 

Straż Pożarna  998 

Pogotowie  999  

W ostatnim dniu listopada  
w  Szkole Podstawowej  
w Branicach odbyła się  
II Gminna Olimpiada Wiedzy 
o Sporcie. Wzięło w niej 
udział dziewięcioro uczniów 
ze szkół naszej gminy. Czwo-
ro uczniów reprezentowało SP 
Włodzienin i pięcioro SP Bra-
nice. Uczniowie musieli wy-
kazać się wszechstronną wie-
dzą dotyczącą Igrzysk Olim-

pijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw 
Polski, sportu lokalnego, przepisów sportowych oraz rozległej 
wiedzy w zakresie kultury fizycznej. Laureatem olimpiady zo-
stał Fabian Puchała, drugie miejsce zajął Bartosz Kupnicki,  
a trzecie Szymon Heba.  Gratulujemy!   

Gościem honorowym olimpiady był Pan Zygmunt Zagórski. 
Nasz gość z zaciekawieniem opowiadał o swojej karierze za-
wodniczej, przebiegniętych maratonach oraz wrażeniach z tras 
biegowych z różnych zakątków świata.  
Olimpiadę zorganizował i przeprowadził nauczyciel w-f  
SP w Branicach Edward Czyszczoń. 

Redakcja 
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Informacja dla mieszkańców Gminy Branice 
 W związku z nadchodzącym nowym rokiem informujemy, że wygenerowane, indywidualne druki opłat za odbieranie odpadów 

komunalnych na rok 2019 będą drukowane wyłącznie na życzenie zainteresowanych po wcześniejszym zgłoszeniu w Urzędzie 
Gminy w Branicach, w biurze numer 4 (parter).  
Zgłoszenia można dokonywać również telefonicznie pod numerem telefonu 774868250 (wew. 34.). 
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INFORMACJA O PRZETARGACH 
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250 wew. 20 i w 
Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionym przetargujakie planuje w najbliższym czasie Gmina Branice. 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych  do dzierżawy/najmu/sprzedaży: 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34,  
ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 23.01.2019 r. 

Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywiesze-
nie na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 02.01.2019 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki. 

Oznacze-

nie (nr 

działki)  

i KW 

Pow.  

i położe-

nie 
 

Przeznacze-

nie  

w planie (P)/

studium (S) 

opis 
Termin 

przetargu 

Cena 
wywoławcza 

do   

przetargu 

Wadium 
/zł/ 

i termin 

wpłaty 

uwagi 

90 

AR 3 

KW nr 
OP1G-
/0002852
9/3 

0,2063 ha 

Turków 

(S) teren rol-
niczej prze-

strzeni pro-
dukcyjnej 

Grunt rolny (RIIIb - 0.1611 ha; 
Lzr-RIIIb- 0.0452 ha).  
Kształt działki korzystny.  
Dojazd drogą asfaltową. 

10.01.2019 

godz.10:00 

103,15 zł 

Podlega 
zwolnieniu z 

podatku 
VAT 

20,00 zł 
  
  
  
04.01.2019 
  
  

Dzierżawa w formie  
I przetargu ustnego nie-
ograniczonego. 
Szczegółowe informacje 
dostępne na bip.branice.pl  
i w Urzędzie Gminy  
pokój 17 

Oznaczenie 

(nr działki ) 

i KW 

Pow.  

i położenie  

Przeznaczenie 

w planie 

(P)/studium (S) 

Opis 

nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 
uwagi 

385/2 

KW nr OP1-
G/00023893/0 

0,4800 ha 

Bliszczyce 

(P) przeznaczenie pod-
stawowe – tereny rolni-
cze. 

Grunt orny klasy RII , dojazd drogą 
gruntową , rzeźba terenu pozioma. 
Kształt działki korzystny regularny 
wielokąt. 

Czynsz roczny 240,00 zł  

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu 
na okres 3 lat 
(przedłużenie umo-
wy na rzecz po-
przedniego dzier-
żawcy). 

324 

KW nr OP1G/-
00024625/8 

0,1000 ha 

Niekazanice 

(S) teren zabudowany/ 
zainwestowany. 

Działka budowlana oddawana w 
dzierżawę na użytek rolniczy kształt 
działki średnio korzystny, dojazd dro-
gą utwardzoną, rzeźba terenu pozio-
ma. 

Czynsz roczny 50,00zł  

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu 
na okres 3 lat. 

880/2 

KW nr OP1G/-
00028388/2 

0,1500 ha 

Branice 

(S) teren rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej. 

(P) częściowo teren pro-
jektowanej drogi dojaz-
dowej do oczyszczalni. 

Grunt orny (RII – 0,1300 ha, dr – 
0,0200 ha). Kształt działki korzystny 
dojazd droga gruntową przez. Teren 
nieruchomości przebiega sieć kanali-
zacyjna. W przypadku awarii SZBGK 
w Branicach zastrzega sobie prawo 
do naruszenia dzierżawionego gruntu 
celem likwidacji usterki, bez wypłaty 
odszkodowania. 

Czynsz roczny 75,00zł  

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu 
na okres 3 lat. 

Część działki 
23/26 

KW nr OP1G/-
00033941/5 

0,0400 ha 

Michałkowice 

(S) rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. 

Część działki położonej w bezpośred-
nim sąsiedztwie bloków mieszkal-
nych i garaży. Działka rolna RII. Do-
jazd do działki drogą utwardzoną. 

Czynsz roczny 20,00zł  

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu 
na okres 3 lat. 

Część działki 
23/15 

KW nr OP1G/-
00033941/5 

0,0390 ha 

Michałkowice 

(S) rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej. 

Część działki położonej w bezpośred-
nim sąsiedztwie bloków mieszkal-
nych i garaży. Działka rolna RII. Do-
jazd do działki drogą utwardzoną. 

Czynsz roczny 19,50zł  

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu 
na okres 3 lat. 

290/2 

KW nr OP1G/-
00023807/1 

0,1100 ha 

Bliszczyce 

(S) teren zabudowany / 
zainwestowany. 

Działka budowlana oddana w dzier-
żawę na cele rolnicze kształt działki 
korzystny, dojazd drogą utwardzoną, 
rzeźba terenu pozioma. 

Czynsz roczny 55,00 zł  

(podlega zwolnieniu z podatku 
VAT) + podatek od nierucho-

mości wg obowiązującej stawki 

Dzierżawa gruntu 
na okres 3 lat. 
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