WÓJT GMINY Ś WIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Ś WIDWIN

Swidwin, dnia 13.03.2017 r.

ROŚ .6845. 1.2017
WYKAZ
nieruchomo ści przeznaczonych do oddania

w

dzierżawę

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2016 r. poz.2147) podaje si ę
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomo ści stanowiących własność Gminy Swidwin przeznaczonych do oddania w dzier żawę :

L

ADRES
.
nieruchomo
ści

Oznaczenie
.
nieruchomosci
nr działki i KW

Pow. do
.
(Izierzawy
W m2

Kwota CzyflSJtl
.
dzierzawnego
(w zł/miesi ąc)

Przeznaczenie nieruchomosci

i sposób jej zagospodarowania

UWAGI

część działki

Bierzwnica

2

Klę pczewo

3

Krosino

4

Smardzko

nr 39
KW
K02B/0001 1474/5
część działki
nr 9/68
KW
K02B/000 12976/l
częsc dzia ł ki
KW
KO2B/000 18507/5
część działki
nr 28/2
KW K02B/19373/3

22,00 zł + VAT

Ustawienie pojemnika na odzie ż
uzywaną

1,0

22,00 zł + VAT

Ustawienie pojemnika na odziez
.
uzywaną

2 x 1,0

44.00 zł + VAT

1,0

22,00 zł + VAT

1,0

Ustawienie I pojemnika na odzież
uzywaną (koło OSP)
Dzierżawa na okres do 3 lat.
Ustawienie 1 pojemnika na odziez
uzywaną (teren osiedla Sp-ni Mewa).
Dzierzawa na okres do 3 lat.

Ustawienie pojemnika na odzie ż
używaną

Ustawienie 2 pojemników na odzie ż
używaną (koło świetlicy).
Dzierżawa na okres do 3 łat.

. .
.
.
. .
Ustawienie pojemnika na odziez
u Z"y" an
ą

Ustawienie I pojemnika na odzież
uzywaną (teren osiedla Sp-ni Kłos).
Dzierżawa na okres do 3 lat.

ADNOTACJE:
1. Dzierżawca z tytułu dzierżawy gruntu opłacać będzie czynsz dzier żawny, podatek od towarów i usług oraz podatek od nieruchomo ści.
Czynsz dzierżawny oraz podatek od towarów i us ług płatny jest na konto Urz ędu Gminy Swidwin nr 89 8581 0004 0016 0182 2000 0001
Pomorski Bank Spó łdzielczy w Swidwinie lub w kasie tut. Urz ędu bez wezwania w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca.
2. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i us ług (Dz. U. z 2016r. poz. 710) do kwoty czynszu doliczony zostanie
podatek od towarów i usług według stawki obowiązuj ącej w dniu płatności.
3. Wykaz podaje si ę do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.03.20 17 r. do 02.04.20 17 r. na tablicy og łoszeń w tut. Urzędzie
oraz we wszystkich so łectwach Gminy Swidwin, BlP Urz ędu Gminy Swidwin.
4. W okresie publikacji mo żna składać uwagi i wnioski.
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