Świdwin, dnia 28.05.2018 r.

WÓJT GMINY SWIDWIN
5XM8ia 1
Plac KQ€
78-300 Ś W I D W I N

WYKAZ

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 2018 r. poz. 121 ze zm.) przeznacza do dzier żawy niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Swidwin:
Oznaczenie
nieruchomo ści
wg księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości

Działka nr 2
położona w Berkanowie
K02B/0001 9500/3

Powierzchnia
działki
w ha

Cała działka: 1,34
do dzierżawy: 0,9718

Przeznaczenie
Opis nieruchomości przeznaczonej do
nieruchomości
dzierżawy

Działka położona jest na obrze żu wsi
Berknowo. W sąsiedztwie znajduj ą się
grunty rolne. Kształt działki regularny,
Dojazd do dzia łki drogą powiatową.

na cele rolne

Wysokość opiat

Uwagi

Zgodnie z Zarz ądzeniem Wójta
Gminy Swidwin
Nr ROŚ/42/2017 z dnia
24.08.20 17 r.
opłata z tytu łu dzierżawy wynosi
równowartość
5,00 dt
pszenicy
zaiha.

Nieruchomo ść zostanie
wydzierżawiona na
okres do 3 lat
w drodz przetargu
ograniczonego dla
rolników
indywidualnych.

ADNOTACJE:

1. Wykaz podaje si ę do publicznej wiadomo ści na okres 21 dni tj. od dnia 28.05.2018 r. do 17.06.2018 r. na tablicy og łoszeń w tut. Urzędzie oraz
zamieszcza si ę na stronie internetowej www.ug.swidwin.ibip.pl i www.monitorurzedowy.pl
2. Roczny czynsz dzierżawny jest płatny w ci ągu 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.
3. Cena skupu pszenicy w 1 pó łroczu 2017r. wyniosła: 64,93 zł (MP z 2018 r. poz. 98)
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.

Mgr Z/mi

\echookl

Województwo: zachodniopo,morskie
Jednostka ewidencyjna: 321606_2, Swidwin - Gmina
Obrę b: 0025, Berkanowo
Dzia ł ka: 2

MAPA EWIDENCJI GRUNTÓW
SKALA 1:1000
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