Świdwin dnia 16.10.2018 r.

WÓJT GMINY SWIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Ś W 1 D W I N

nieruchomo ś ci przeznaczonej do dzier żawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz.12 1
ze zm.) Wójt Gminy Swidwin podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczon ą do wydzierżawienia
w miejscowości Kartiewo
Adres
nieruchomości

Numer
działki,
KW

Powierzchnia
w ha

Opis nieruchomo ści

I

2

3

4

Kartiewo

Działka nr
91 inr93
KW
KO2B/000
23551/6

Pow. działki nr 91
wynosi 0,77 ha
Pow. działki nr 93
wynosi 0,69 ha

Wysokość opłaty

z tytułu dzierżawy

ieruchomość gruntowa niezabudowana
ołożona po prawej stronie przy wje ździe
o miejscowo ści Kartiewo. Dojazd do
eruchomości z drogi powiatowej.
ziałki graniczą ze sobą. Nieużytek o
ow. ogólnej 0,42 ha pełni rolę zbiornika
lodnego (kiedyś wodopój).

5

Równowartość
5 dt pszenicy
za 1 ha

UWAGI

Klasyfikacja gruntu
6

Działka nr 91
PsV -0,50 ha
W-PsV -0,02 ha
N - 0,25 ha
Działka nr 93
PsV - 0,48
W-PsV - 0,01 ha
Lzr-PsV - 0,02 ha
N -Oj 7 ha

-

7

Nieruchomo ść zostanie
wydzierżawiona na okres do 3
lat w drodze przetargu
ograniczonego dla rolników
indywidualnych.
Przeznaczenie - na cele rolne.
Dzierżawa na 3 lata.

ADNOTACJE:
1. Wykaz nieruchomo ści przeznaczonej do sprzeda ży został opublikowany od dnia 17.10.2018 r. do 06.11.2018 r. na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz

zamieszcza si ę na stronie internetowej www.ug.swidwin.ibip.pl i www.monitorurzedowy.pl
2. Przeznaczenie dzia łki jest w uwagach wykazu ( rubryka 7).
3. Termin zagospodarowania: od dnia podpisania umowy.
4. Termin wnoszenia opłat: Czynsz dzier żawny płatny w okresach rocznych.
5. Wydzierżawiaj ący zastrzega sobie prawo jednostronnego podwy ższenia wysoko ści wskazanej wy żej stawki czynszu dzier żawnego w oparciu o Zarz ądzenie Wójta
Gminy Swidwin.

Sporz.: A. Pietryka
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