Świdwin, dnia 20.09.20 17 r.
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WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzier ż awy na okres do 3 lat w Beitnie
Wójt Gminy Świdwin na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przeznacza do dzier żawy niżej opisaną nieruchomo ść stanowiącą własność Gminy Świ
dwin:
Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi wieczystej
oraz katastru
_nieruchomo ści

I. Działka nr 237
2. Miejscowość :
Beitno
3. Gmina: Świdwin
4. Nr KW:
K02B/00023796/5

Powierzchnia
dzialki
do
wydzierżawienia
w ha

Opis nieruchomości przeznaczonej do
dzierżawy

Działka położona jest na obrzeżu gruntów
rolnych wsi Bełtno w sąsiedztwie działek
rolnych. W pobli żu zflajduje si ę ferma trzody
0,41
chlewnej. Kształt działki regularny, teren
sklasyfikowana jako wyrównany z wyj ątkiem małego oczka wodnego
znajduj ącego się w zagłębieniu terenu. Działka
RIIla-0,36 ha
w części użytkowana jest rolniczo, w cz ęści przy
i N-0 5 05 ha
oczku wodnym jest porośnięta krzakami i
samosiewami drzew. Kilka z nich ma cechy
użytkowe.

Przeznaczenie
nieruchomości
i sposób jej
zagospodarow
ania

na cele rolne

- - Wysoko ść opiat z tytuiu
dzierżawy

Zgodnie z Zarządzeniem
Wójta Gminy Świdwin
Nr ROŚ/42/2017 z dnia
24.08.20 17 r.
opłata z tytułu dzierżawy
wynosi równowartość
5,00 dt
pszenicy
za I ha.

-- -

Forma dzierżawy

Nieruchomo ść zostaje
wydzierżawiona w
drodze przetargu

ADNOTACJE:

1. Wykaz podaje si ę do publicznej wiadomo ści na okres 21 dni tj. od dnia 20.09.2017 r. do 10.10.2017 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 dzier żawny jest płatny w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy dzier żawy. W przypadku dzier żawy, która obejmuje w danym
roku kalendarzowym okres krótszy ni ż 12 miesięcy opłaty dokonuje si ę proporcjonalnie do czasu trwania dzier żawy.
Dzierżawa przeznaczona jest dla osób fizycznych i prawnych. Osoby zainteresowane zawarciem umowy dzier żawy winny w terminie wywieszenia
wykazu złożyć w tut. Urzędzie ofertę na dzierżawę ww. nieruchomo ści. Oferta powinna zawiera ć : oznaczenie nieruchomo ści, położenie, propozycj ę
zagospodarowania, powierzchni ę do wydzierżawienia, okres dzier żawy, stawkę czynszu z tytułu dzierżawy. O wyborze ofert decyduje Wójt Gminy.
3. Cena skupu pszenicy w I półroczu 2017r. wynios ła: 68,24 zł (MP z 2017 r. poz. 707)
3. Informacji udziela Referat Rolny, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr tel.: 729 208 926 lub 94 36 520 15 do 16
4. W okresie publikacji można składać uwagi i wnioski.
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