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stawno, dnia 14 grudnia 2012r.

RGPO.6845 .50.2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
W6jt Gminy stawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. a gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2010r., Nr.
102, paz. 651 ze zm.) oddaje w dzierlaw~ z przeznaczeniem na cele rolne nieruchomosci potolone w obr~bie Wrzesnica na okres do trzech lat.
Nr
dzialki

510/12

Powierzchnia
wykazana do
dzieriowy

6,3302 ha

Nr ksiE:gi
wieczystej

Rodzaje uiytk6w i ich klasy

K01E/00011853/9

grunty orne kl. R IVa pow. 3,55 22 ha
grunty orne kl. R IVb pow. 0,9633 ha
grunty orne kl. R IVb pow. 1,8 147 ha

Termin wnoszenia
czynszu dzieriownego

Stawka czynszu
dzieriawnego

,

-

Okres trwania umowy
dzieriawy

I
do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

357,50 zt
rocznie

od 1 lutego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

I

I

I

510/9

6,3487 ha
-

-

K01E/00011854/9
L- _

-

-

-

1....-

grunty orne kl. R IVa pow. 3,55 22 ha
grunty orne kl. R IVb pow. 0, 9633 ha
grunty orne kl. R IVb pow. 1,8147 ha
las Ls IV 0 pow. 1,3786 ha
nieui ytek N 0 pow. 1,0076 ha
_

-

-

-

-



do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

234,80 zt
rocznie
-

-

-

.L....

-

-

------

od 11utego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.
-

-

Wykaz niniejszy podaje si~ do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. ad dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Stawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Wrzesnica oraz na
stronach internetowych tutejszego Urz~du.
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stawno, dnia 14 grudnia 2012r.

RGPO.6845.50.2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
W6jt Gminy stawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

0

gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr.

102, poz. 651 ze zm.) oddaje w dzierlaw~ z przeznaczeniem na cele rolne nieruchomosci potolone w obr~bie Janiewice na okres do trzech lat.
Po wierzchnia
wykazana do
dzieriawy

Nr ksit:gi
wieczystej

463/4

0,2809 ha

KO lE/OOO 12484/0

grunty orne kl. R IVa pow. 0,2780 ha
grunty orne kl. IVb pow. 0,0029 ha

30 zt roczn ie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

od 11utego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

284

0,50 ha

K01E/00012484/0

grunty orne kl. IVb pow. 0,50 ha

31 zt rocznie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

od 11utego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

Nr
dzialki

Rodzaje uiytk6w i ich klasy

Stawka czynszu
dzieriawnego

-

Termin wnoszenia
czynszu dzieriawnego

Okres trwania umowy
dzieriawy

-

Wykaz niniejszy podaje si~ do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Stawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Janiewice oraz na
stronach internetowych tutejszego Urz~du.
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stawno, dnia 14 grudnia 2012r.

RGPO.6845 .50.2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
W6jt Gminy stawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. a gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr.
102, paz. 651 ze zm.) oddaje w dzieriaw~ z przeznaczeniem na cele rolne nieruchomosc potoionq w obr~bie Brzescie na okres do trzech lat.

Nr
dzialki

68

Powierzchnia
wykazana do
dzieriawy

1,44 ha

Nr ksi£:gi
wieczystej

Rodzaje uiytk6w i ich klasy

KG 1E/00007080/l

grunty orne kl. R IVa pow. 0,83 ha
grunty orne kl. R IVb pow . 0,27 ha
grunty orne kl. R Vpow . 0,20 ha
grunty orne kl. Ps IV pow . 0,14 ha

Stawka czynszu
dzieriawnego

Termin wnoszenia
czynszu dzieriawnego

86 zt rocznie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

,

Okres trwania umowy
dzieriawy

od 11utego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

'-----

-

Wykaz niniejszy podaje si~ do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. ad dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Stawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Brzescie oraz na
stronach internetowych tutejszego Urz~du.
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WOJTGMINY SLAWNO
woj . zachodniopomorf:kie

stawno, dnia 14 grudnia 2012r.
RGPO.6845.43.2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
Wajt Gminy stawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

0

gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr.

102, poz . 651 ze zm.) oddaje w dzierzawt: z przeznaczeniem na cele rolne, czt:sc nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci
Bobrowiczki oznaczonej numerem ewidencyjnym 17/4 na okres do trzech lat.
-

Nr
dziatki

17/4

Powierzchnio
wykozona do
dzieriawy

0,1964 ha

Nr ksit:gi
wieczystej

Rodzoje uiytk6w i ich
klasy

K01E/00011289/7

grunty orne kl. R IVa

Stowko czynszu
dzieriawnego

Termin wnoszenio
czynszu dzieriawnego

68zt za 1 ha RIVa
nie mniej nil 30zt rocznie
przy kazdorazowej umowie
dzierzaw

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

Okres trwonio umowy
dzieriawy

od 11utego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

Wykaz niniejszy podaje sit: do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urzt:dzie Gminy Stawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Bobrowiczki oraz
na stronach internetowych tutejszego Urzt:du.
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Sfawno, dnia 14 grudnia 2012r.

.11"'1;. zachodniopomor!:.kie
RGPO.6845.43 .2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
Wajt Gminy Sfawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz . U. z 2010r., Nr.
102, poz. 651 ze zm.) oddaje w dzierzaw~ z przeznaczeniem na cele rolne, cz~sc nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci Bobrowice
oznaczonej numerem ewidencyjnym 242/ 2 na okres do trzech lat.
Nr
dziafki

242/2

Powierzchnia
wykazana do
dzieriawy

0,11 ha

Nr ksi£:gi
wieczystej

KOIE/OOO12670/2

Rodzaje uiytk6w i ich
klasy

grunty orne kl. R V

Stawka czynszu
dzieriawnego
'

..

Termin wnoszenia
czynszu dzieriawnego

·1

31 zt za 1 ha RIVa
nie mniej nii 30zf rocznie
przy kaidorazowej umowie
dzieriaw

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

Okres trwania umowy
dzieriawy

od 11utego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

'-------

Wykaz niniejszy podaje si~ do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Stawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Bobrowice oraz na
stronach internetowych tutejszego Urz~du.
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WOJT GMINY SLAWNO
woj. zachodniopomorskie

Sfawno, dnia 14 grudnia 2012r.
RGPO.6845.50.2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
W6jt Gminy stawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

0

gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr.

102, poz. 651 ze zm.) oddaje w dzierzaw~ z przeznaczeniem na cele rolne, nieruchomosc gruntowq potozonq w miejscowosci Bobrowice
oznaczonq numerem ewidencyjnym 224 na okres do trzech lat.
Nr
dzialki

224

Powierzchnia
wykazanado
dzieriawy

Nr ksif:gi
wieczystej

4,11 ha

KOlE/OOO1863S/7

Rodzaje uiytk6w i ich
klasy

grunty orne kl. R IVb

Stawka czynszu
dzieriawnego

.

Termin wnoszenia
czynszu dzieriawnego

Okres trwania umowy
dzieriawy

.

255 zt rocznie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

od 1 lutego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

Wykaz niniejszy podaje si~ do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Sfawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Bobrowice oraz na
stronach internetowych tutejszego Urz~du.
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WOJT GMlNY SlAWNO
woj. zachodniopomor~kie

Stawno, dnia 14 grudnia 2012r.
RGPO.6845.49.2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
Wojt Gminy Sfawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

0

gospodarce nieruchomosciami (Dz . U. z 2010r., Nr

102, poz. 651 ze zm.) oddaje w dzierzaw~ z przeznaczeniem na cele rolne, cz~sc nieruchomosci gruntowej potozonej w miejscowosci Kwasowo
oznaczonej numerem ewidencyjnym 83/5 na okres do trzech lat.
Nr
dzialki

Powierzchnia
wykazana do
dzieriawy

Nr ksif;gi
wieczystej

Rodzaje uiytk6w i ich
klasy

83/5

0,08 ha

KOIE/00010888/9

grunty zurbanizowane
niezabudowane Bp

Stawka czynszu
dzieria wn ego

Termin wnoszenia
czynszu dzieriawnega

30zt rocznie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

Okres trwania umowy
dzieriawy

od 11utego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

Wykaz niniejszy podaje si~ do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogfoszen w Urz~dzie Gminy Sfawno przy ul. M.e. Skfodowskiej 9, na tablicy ogfoszen w miejscowosci Kwasowo oraz na
stronach internetowych tutejszego Urz~du.
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RGPO.6845 .50.2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
Wajt Gminy stawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

0

gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr

102, poz . 651 ze zm.) oddaje w dzieri:aw~ z przeznaczeniem na cele rolne, fragment nieruchomosci gruntowej nr 116/4 potoi:onej w obr~bie
ewidencyjnym Zukowo na okres do trzech lat.
Nr
dziafki

Powierzchnia
wykazana do
dzieriawy

Nr ksif:gi
wieczystej

Radzaje uiytk6w i ich
klasy

Roczna wysakasc czynszu
dzieriawnega

Termin wnoszenia
czynszu dzieriawnega

Okres trwania umawy
dzieriawy

I

I

116/4

0,0550 ha

K01E/00010891/3

RIVa

30,00 rocznie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

od 11utego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

-

Wykaz niniejszy podaje

si~

do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj . od dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez

wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Stawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Zukowo oraz na
stronach internetowych tutejszego

Urz~du.
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w6JT GMINY SLAWNO
woj. zachodniopomorskie

stawno, dnia 14 grudnia 2012r.
RGPO .6845.50 .2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
W6jt Gminy stawno na podstawie art . 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. a gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2010r., Nr
102, paz. 651 ze zm.) oddaje w dzierzaw~ z przeznaczeniem na cele raine, nieruchomosc gruntowq potozonq w obr~bie ewidencyjnym Zukowo
na okres do trzech lat.
Nr
dzialki

Powierzchnia
wykazana do
dzieriawy

Nr ksit:gi
wieczystej

Rodzaje uiytk6w i ich
klasy

Stawka czynszu
dzieriawnego

Termin wnoszenia
czynszu dzieriawnego

325/2

0,46 ha

K01E/0001756/5

W - PslV

21,62 zt rocznie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

od 1 lutego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

323/2

0,40 ha

K01E/0000190/6

W - Ps III

29,20 zt rocznie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

od 1 lutego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

Dkres trwania umowy
dzieriawy

Wykaz niniejszy podaje si~ do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj . ad dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Stawno przy ul. M .e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Zukowo oraz na
stronach internetowych tutejszego Urz~du.
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stawno, dnia 14 grudnia 2012r.

RGPO.6845.50.2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
W6jt Gminy stawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2010r., Nr.
102, poz. 651 ze zm.) oddaje w dzieriawE; z przeznaczeniem na cele rolne, CZE;SC nieruchomosci gruntowej potoionej w miejscowosci Stawsko
oznaczonej numerem ewidencyj nym 42 7/7 na okres do trzech lat.

Nr
dzialki

Powierzchnio
wykazana do
dzieriowy

Nr ksif:gi
wieczystej

O,65ha

KOIE/00011622/4

427/7

-

Rodzoje uiytk6w i ich
klasy

Stawka czynszu
dzieriawnego

Termin wnoszenia
czynszu dzieriawnego

Okres trwania umowy
dzieriawy

-

grunty orne kl. RV

30 zt rocznie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

od 1 lutego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

-

Wykaz niniejszy podaje siE; do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen w UrzE;dzie Gminy Stawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Stawsko oraz na
stronach internetowych tutejszego UrzE;du.

WOO GMINY SLAWNO
woj. zachodniopomorskie

stawno, dnia 14 grudnia 2012r.

RGPO.6845.50.2012

WYKAZ NIERUCHOMOSCI

przeznaczonej do dzieriawy
W6jt Gminy stawno na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

0

gospodarce nieruchomosciami (Oz. U. z 2010r., Nr.

102, poz. 651 ze zm.) oddaje w dzierzaw~ z przeznaczeniem na cele rolne, nieruchomosc gruntowq potozonq w miejscowosci Stawsko
oznaczonq numerem ewidencyjnym 216 na okres do trzech lat.
Nr
dzialki

Powierzchnia
wykazana do
dzieriawy

Nr ksit:gi
wieczystej

0,64 ha

K01E/00002554/0

216

-

Rodzaje uiytk6w i ich
klasy

grunty orne kl. RV

Stawka czynszu
dzieriawnego

-

Termin wnoszenia
czynszu dzieriawnego

Okres trwania umowy
dzieriawy

.

30 zt rocznie

do dnia 01 wrzesnia
roku trwania umowy

od 11utego 2013r. do
dnia 31 stycznia 2016r.

-

Wykaz niniejszy podaje si~ do publicznej wiadomosci na okres 21 dni tj. od dnia 20 grudnia 2012r. do dnia 10 stycznia 2013r. poprzez
wywieszenie na tablicy ogtoszen w Urz~dzie Gminy Stawno przy ul. M.e. Sktodowskiej 9, na tablicy ogtoszen w miejscowosci Stawsko oraz na
stronach internetowych tutejszego Urz~du.
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