Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 73/2020
Wójta Gminy Białogard
z dnia 29.06.2020 r.
WYKAZ NR 2/2020
nieruchomości stanowiących własność Gminy Białogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 35 ust. 1, 1b i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Wójt
Gminy Białogard podaje do publicznej wiadomości, iż zostają przeznaczone do dzierżawy nieruchomości stanowiące własność Gminy
Białogard.

Lp.

1

2

3

Położenie
nieruchomości

Opis
nieruchomości

Kościernica
dz. nr 27/3
pow. 0,3906 ha
KW
brak

Przedmiotem
dzierżawy jest
nieruchomość
gruntowa
niezabudowana
oznaczona w
ewidencji
gruntów jako
RIVb – 0,0968 ha,
RV – 0,2938 ha

Pustkowo
dz. nr 176/3
pow. 2,28 ha
KW
KO1B/00007105/0

Rościno
dz. nr 282
pow. 0,19 ha
KO1B/00018109/8

Przedmiotem
dzierżawy jest
część
nieruchomości
gruntowej
niezabudowanej
oznaczonej w
ewidencji
gruntów ŁIV –
0,49 ha
Przedmiotem
dzierżawy jest
nieruchomość
gruntowa
niezbudowana
oznaczona w

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania

Dzierżawa na cele
rolne

Dzierżawa na cele
rolne

Dzierżawa na cele
rolne

Wysokość rocznego
czynszu dzierżawy

78,12 zł

98,00 zł

38,00 zł

Termin
trwania
dzierżawy

Do 3 lat

Do 3 lat

Do 3 lat

Termin
wnoszenia
opłat

Zasady aktualizacji
opłat

Rodzaj zbycia

Z góry do dnia
15 marca
każdego roku

Coroczna waloryzacja
o średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług
konsumpcyjnych
publikowany przez
Główny Urząd
Statystyczny

Dzierżawa
bezprzetargowo

Z góry do dnia
15 marca
każdego roku

Coroczna waloryzacja
o średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług
konsumpcyjnych
publikowany przez
Główny Urząd
Statystyczny

Dzierżawa
bezprzetargowo

Z góry do dnia
15 marca
każdego roku

Coroczna waloryzacja
o średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług
konsumpcyjnych
publikowany przez

Dzierżawa
bezprzetargowo

4

Rogowo
dz. nr 262/1
o pow. 0,0982 ha
KW
KO1B/00016966/9

ewidencji
gruntów jako ŁVI
– 0,06 ha, PsV –
0,13 ha
Przedmiotem
dzierżawy jest
nieruchomość
gruntowa
niezabudowana o
znaczona w
ewidencji
gruntów jako –
RIVb – 0,0982 ha

Główny Urząd
Statystyczny

Dzierżawa pod
uprawy ogrodnicze
w gruncie

98,20 zł

Do 3 lat

Z góry do dnia
15 marca
każdego roku

Coroczna waloryzacja
o średnioroczny
wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług
konsumpcyjnych
publikowany przez
Główny Urząd
Statystyczny

Dzierżawa
bezprzetargowo

1. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy są udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Białogard,
pokój nr 10 lub telefonicznie 94 312 44 03.
2. Niniejszy wykaz zostaje ogłoszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Białogard, na sołeckich tablicach ogłoszeń
w miejscowościach Kościernica, Pustkowo, Rościno, Rogowo (zwyczajowo) oraz na stronach internetowych: https://gmina-bialogard.pl/
https://ug.bialogard.ibip.pl/public/ .

