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Swidwin, dnia 27.02.2020 r.

WYKAZ
nieruchomo ści przeznaczonych do dzier żawy
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Wójt Gminy Świdwin
podaje do publicznej wiadomo ści nieruchomo ści przeznaczone do wydzier żawienia:
Lp.

Oznaczenie nieruchomo ści

Powierzchnia działki
do wydzierżawienia

Cena rocznego
czynszu
dzierżawnego

Opis
nieruchomo ści

Termin wnoszenia opłat

UWAGI

1

2

3

4

5

6.

7

0,0231 ha

0,30 zł/m 2

nieruchomo ść
przeznaczona
na ogródek
dzia ł kowy

1. Za pierwszy rok dzier żawy
w terminie 7 dni od podpisania
umowy;

1.

Obrę b 0034 Krosino
KW K02B/00016525/3
dz. nr 85/43
o pow. 0,2280 ha

-

2. za nastę pne lata w ci ągu 14
dni
od
rozpoczę cia
roku
kalendarzowego
-

2.

Obrę b 0027 Rusinowo
KW K0213/00006412/5
dz. nr 370/8
o pow. 1,5200 ha

0,2500 ha

5 dt ziarna pszenicy
za 1,000 ha

nieruchomo ść
przeznaczona na
cele rolne

1. Za pierwszy rok dzier ż awy
w terminie 7 dni od podpisania
umowy;
-

Bezprzetargowo na cele
ogrodu działkowego na
okres do lat 3
na rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy
-

Bezprzetargowo na cele
rolne na okres do lat 3
na rzecz dotychczasowego
dzierżawcy

-

2. za nastę pne lata w ci ągu 14
dni
od
rozpoczęcia
roku
kalendarzowego
-

-

ADNOTACJE:
1. Wykaz podaje si ę do publicznej wiadomo ści na okres 21 dni, tj. od dnia 27.02.2020 r. do dnia 19.03.2020 r. na tablicy og łosze ń w tut. Urzędzie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urz ędu Gminy Świdwin
oraz w G łosie Koszali ń skim w dniu 28.02.2020 r.
2. Dzierżawcę gruntu zobowi ązuje si ę do ponoszenia wszelkich obci ążeń publicznoprawnych zwi ązanych z przedmiotem dzier żawy a obci ążaj ą cych zgodnie zobowi ązuj ącymi przepisami w ła ściciela lub posiadacza
gruntu, w tym podatku rolnego lub od nieruchomo ści oraz innych obci ążeń związanychz przedmiotem dzier żawy.
3. W okresie publikacji mo żna składa ć uwagi i wnioski.
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