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nieruchomości przeznaczonej do dzier żawy na okres do 3 lat
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. 2204 ze zm.) przeznacza do dzier żawy niżej opisaną nieruchomość
stanowiącą własność Gminy Swidwin:
Oznaczenie
nieruchomości
wg księgi
wieczystej oraz
katastru

Powierzchnia
działki
do
wydzierżawie
nia
w ha

ąQI 1 O ŚŁ

1. Działka nr 13
2. Miejscowość :

1,96
sklasyfikowan
ajako RIyb,
Ry, N

Klępczewo

3. Gmina: Świdwin
4. Nr KW:
K02B/0006405/3

Opis
nieruchomośc

i
przeznaczonej
do dzierżawy

Nieruchomo ść
rolna

I
[1

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania

Zagospodarowanie:
na cele rolne

Wysokość opiat z tytułu
dzierżawy

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta
Gminy Swidwin
Nr ROŚ/42/2017 z dnia
24.08.2017 r.
opłata z tytułu dzierżawy wynosi
równowarto ść
5,00 dt
pszenicy
zalha.

Forma dzierżawy

i

Prawo dzierżawy ma rolnik
indywidualny i inne podmioty
uprawnione do dzierżawy
nieruchomości rolnej w
rozumieniu ustawy o
ksztaltowaniu ustroju rolnego.

I

Uwagi

Działka nie posiada
drogi dojazdowej.
Czynsz roczny płatny
będzie w złotówkach
wg obowiązuj ącej
w dniu zapłaty ceny
pszenicy ustalonej
przez GUS.

ADNOTACJE:

1. Wykaz podaje si ę do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 21.08.2019 r. do 10.09.2019 r. na tablicy og łoszeń w tut. Urzędzie,
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Swidwin oraz w G łosie Koszali ńskim w dniu 30.08.20 19 r.
2. Roczny czynsz dzierżawny jest płatny w ci ągu 7 dni od dnia podpisania umowy dzier żawy. W przypadku dzierżawy, która obejmuje w danym
roku kalendarzowym okres krótszy ni ż 12 miesi ęcy opłaty dokonuje si ę proporcjonalnie do czasu trwania dzier żawy.
3. Cena skupu pszenicy w I pó łroczu 2019 r. wyniosła: 81,20 zł (MP z 2019 r. poz. 700)
4. Informacji udziela Referat Rolny, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr te ł .: 729 208 926 lub 94 36 520 15 do 16 wewn. 18
5. W okresie publikacji można składać uwagi i wnioski.
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ANEKS NR 1 DO WYKAZU
Nr ROŚ.6845.5.2019 z dnia 20.08.20 19 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2018 poz. 2004 ze zm.), Wójt Gminy Swidwin podaje
do publicznej wiadomo ści, że w wykazie z dnia 20.08.2019 r. dot. nieruchomo ści
przeznaczonej do dzierżawy stanowi ącej działkę nr 13 o powierzchni 1,96 ha
położonej w obrębie 0024 Klępezewo wprowadza nast ępuj ącą zmianę :
I. Szósta kolumna tabeli dot. formy dzier żawy otrzymuje brzmienie:
„

Dzierżawa w drodze przetargu nieograniczonego na okres 3 lat"

2. Pozostała tre ść wykazu nie ulega zmianie.
Aneks do wykazu wywieszono na okres 21 dni tj. do dnia 2 1.09.2019 r.

Świdwin dnia, 03.09.20 19 r.
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