dwin, dnia 06.02.2017 r.
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WYKAZ
nieruchomo ś ci przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat w Rusinowie i Kl ę pczewie

78-300 Ś WIDWIN

Wójt Gminy Ś widwin na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1774 ze zm.) przeznacza do dzierżawy ni żej opisane nieruchomo ści stanowiące własność Gminy Swidwin:

J

Oznaczenie
Powierzchnia
nieruchomo ści
do
wg KW oraz katastru wydzier żawienia
W ha
nieruchomo ś ci
1. Działka nr 370/8
2. Miejscowość:
Rusinowo
3. Gmina: Swidwin
4. Nr KW:
K02B/000064 12/5

1. Działka nr 13
2. Miejscowość:
Klępczewo
3. Gmina: Swidwin
4. Nr KW:
K02B/0000640513

1,00
sklasyfikowana
jako RIVa

0,50
sklasyfikowana
jako RIVa

Opis nieruchomości
przeznaczonej do
dzierżawy

Nieruchomo ść rolna

Nieruchomo ść rolna

Przeznaczenie
nieruchomości

Zagospodarowanie:
na cele rolne

Zagospodarowanie:
na cele rolne

Wysoko ść opiat z tytu łu
dzierżawy
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta
Gminy Swidwin
Nr ROS/30/2016 z dnia 25.05.2016 r.
opłata z tytułu dzierżawy wynosi
równowarto ść
5,00 dt
pszenicy
za 1 ha.

1 Forma dzierżawy

Nieruchomo ść zostaje
wydzierżawiona w drodze
przetargu

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta
I
Gminy Swidwin
Nr ROS/30/2016 z dnia 25.05.2016 r.
1 Nieruchomo ść zostaje
opłata z tytułu dzierż awy wynosi
wydzierżawiona w drodze
równowarto ść
przetargu
5,00 dt
pszenicy
zaiha.

ADNOTACJE:

1. Wykaz podaje si ę do publicznej wiadomo ści na okres 21 dni tj. od dnia 06.02.20 17 r. do 26.02.2017 r. na tablicy og łoszeń w tut. Urzędzie oraz
we wszystkich so łectwach Gminy Swidwin, oraz zamieszcza si ę na stronach internetowych www.gmina.swidwin.pl oraz www.ug.swidwin.ibip.pl
2. Roczny czynsz dzierżawny jest płatny w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dzierżawy. W przypadku dzierżawy, która obejmuje w danym
roku kalendarzowym okres krótszy niż 12 miesięcy opłaty dokonuje si ę proporcjonalnie do czasu trwania dzier żawy.
3. Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych.
4. Cena skupu pszenicy w I pó łroczu 2016r., wyniosła: 63,68 zł za 1 dt (MP z 2016 r. poz. 692)
5. Informacji udziela Referat Rolny, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr te ł .: 729 208 926 lub 94 36 520 15 do 16
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