WÓJT GMINY Ś WIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1

78-300 Ś W I D W I N

Świdwin, dnia 10.06.2020 r.
WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Ś widwin podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomo ści przeznaczonej do wydzier żawienia:
Lp.

Oznaczenie nieruchomo ści

Powierzchnia
działki do
wydzierżawien
ia

Cena rocznego
czynszu
dzierżawnego

Opis nieruchomo ści

Termin wnoszenia
opłat

UWAGI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1,0000 ha

Równowartość
5 dt ziarna
pszenicy za
1 ha przyj ęta
na podstawie
obwieszczenia
Prezesa GUS

Nieruchomo ść
sklasyfikowana
jako
RIVa 1,0900 ha
oraz
RIVb 0,4300 ha

1. Za pierwszy rok
dzierżawy
w
terminie 7 dni od
podpisania umowy;
2. Za pozostałe lata
w ciągu 14 dni od
rozpoczęcia roku
kalendarzowego
1. Za pierwszy rok
dzierżawy
w
terminie 7 dni od
podpisania umowy;
2. Za pozostałe lata
w ciągu 14 dni od
rozpoczęcia roku
kalendarzowego

Dzierżawa na okres do lat
5 w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego;

1.

Obręb 0027 Rusinowo
KW K02B/ 00006412/5
dz. nr 370/8
opow. 1,5200 ha

2.
Obręb 0040 Rogalino
KW 1542
dz. nr 127/1
O pow. 0,5200 ha

0,5200 ha

Równowartość
5 dt ziarna
pszenicy za
1 ha przyj ęta
na podstawie
obwieszczenia
Prezesa GUS

-

-

Nieruchomo ść
sklasyfikowana
jako
RIVa 0,5200 ha
-

-

Nieruchomość
przeznaczona na cele rolne

-

Dzierżawa na okres do lat
bezprzetargowo na
5
rzecz
dotychczasowego
dzierżawcy;

-

-

Nieruchomość
przeznaczona na cele rolne

-

1

ADNOTACJE:
I. Wykaz podaje si ę do publicznej wiadomo ści na okres 21 dni, t. od dnia 10.06.2020 r. (10 dnia 01.07.2020 r. na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz ędu Gminy
świdwin oraz w gazecie Głos Koszali ński w dniu 26.06.2020 r.
ohri ą e ń
piiblici.iiopranych
zwi ą zanych
wszelkich
przedmiotem
dzierżawy a
obci ążających zgodnie
ponoszenia
zobowi ązuje si ę do
2.
Dzierżawcę gruntu
z obowiązującymi przepisami w łaściciela lub posiadacza.
3. W okresie publikacji mo żna składać uwagi i wnioski.

ÓJT

mgrrz Lechocki

