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Świdwin, 10.05.2019r.

W
WYKA
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

oiE(16b fax
NIP 672.2O23812 REGO 3309L.O77l

Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz 2204 ze zm.)
Wójt Gminy Swidwin podaje do publicznej wiadomo ści nieruchomo ści przeznaczone do wydzier żawienia:

L.p

Adres

.
nieruchomosci

Oznaczenie
.
nieruchomosci
Nr działki
dz. nr 43

1

Kluczkowo

Powierzchnia
Cena rocznego
.
działki do
czynszu za dzierzaw ę
.
wydzierzawienia
(czynsz roczny)

Opis

ni eruchornosci

0,2300 ha

równowarto ść
5 dt za 1 ha

sklasyfikowana jako
RIVb —0,11 ha
R V 0,12 ha

1,0800 ha

równowarto ść
5 dt za 1 ha

sklasyfikowana jako
RIVb - 2,05 ha

030 zł za m2

wydzielona część
gruntu z
przeznaczeniem na
ogródek działkowy

0,30 zł za m2

ogródek działkowy

KW
K02C/000 19627/9

część dz. nr 8
2

Ząbrowo

3

Krosino

4

Bystrzyna

KW
K0213/000 19689/1

część dz. ni. 85/43
K0213/000 16525/3

dz. nr 82
K0213/00023336/3

0,0126 ha

0,08

ha

I

UWAGI

Bezprzetargowo na cele rolne.
Umowa zostaje zawarta na okres
5 lat - na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.
Bezprzetargowo na cele rolne.
Umowa zostaje zawarta na okres
5 lat - na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy.
Bezprzetargowo na cele ogrodu
działkowego
Umowa zawarta na okres 3 lat - na
rzecz dotychczasowego dzier żawcy
W formie przetargu na cele ogrodu
działkowego
Umowa zawarta na okres 3 lat.

ADNOTACJE:

1. Wykaz podaje si ę do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 13.05.20 19 r. do 03 .06.2019 r. na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Swidwin oraz w Głosie Koszali ńskim w dniu 3 1.05.2019 r.
2. Dzierżawcę gruntu zobowi ązuje się do ponoszenia wszelkich obci ążeń publiczno-prawnych związanych z przedmiotem dzier żawy
a obciążaj ących zgodnie z obowi ązuj ącymi przepisami właściciela lub posiadacza gruntu, w tym podatku rolnego lub od nieruchomo ści oraz
innych obci ążeń związanych z przedmiotem dzier żawy.
3. W okresie publikacji mo żna składać uwagi i wnioski.
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