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ZARZ¥DZENIE NR „.„„„..^.„L.^

BURMISTRZA CHOSZCZNA
z dnia-±;<^;m^'2016 r.
w sprawie wykazu nieruchomoœci gruntowych, stanowi¹cych w³asnoœæ Gminy Choszczno przeznaczonych do
dzier¿awy i najmu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 l 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
póz. 446) oraz art. 35 ust. l ustawy z dm¹ 2] sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r.

póz. 1774 ze zm.) oraz § l pkt. 2 Uchwa³y Rady Miejskiej w Choszcznie Nr Y/44/2015 z dnia 11 marca 2015 roku
w sprawie okreœlenia zasad gospodarowania nieruchomoœciami stanowi¹cymi w³asnoœæ Gminy (Dz. Urz. Woj.
Zachodniopomorskiego póz. 1400) zarz¹dzam, co nastêpuje:
§ l. Przeznaczam do dzier¿awy i najmu nieruchomoœci gruntowe, stanowi¹ce w³asnoœæ Gminy Choszczno
wykazane w za³¹czniku nr l do zarz¹dzenia.
§ 2. Wykonanie zarz¹dzenia powierzam Naczelnikowi Wydzia³u Nieruchomoœci i Rolnictwa.
§ 3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Otrzymuj¹:
l) Wydzia³ Nieruchomoœci i Rokdctwa.
2) Rada Miejska.
3) Wydzia³ Organizacyjno - Prawny.

Za³¹cznik Nr l do Zarz¹dzenia Nr.
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WYKAZ NIERUCHOMOŒCI PRZEZNACZONYCH DO DZIER¯AWY I NAJMU
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoœciami (Dz. U. z 2015 r. póz. 1774 ze zm.) podaje siê do publicznej
wiadomoœci na okres 21 dni wylcaz nieruchomoœci przeznaczonych do dzier¿awy i najmu:
LP.

OZNACZENIE NIERUCHOMOŒCI

NR DZIA£KI

l.

263/1

POW.
NIERUCHOM
OŒCI

OPTS
NIERUCHOMOŒCI

PRZEZNACZENIE

NIERUCHOMOŒCI T SPOSÓB
JEJ ZAGOSPODAROWANIA

TERMPST

ZAGOSPODAROW

ANIA
NIERUCHOMOŒCI

NRKW

SZ1C/00031822/1

0,0025 ha

Nieruchomoœæ

Obowi¹zuj¹cy plan

Na czas

gruntowa po³o¿ona

zagospodarowania

nieoznaczony

przy

przestrzennego.

ul. K-almowej.

Niemchomoœæ
wydzier¿awiona

WYSOKOŒÆ OP£AT
Z TYTU£U
NAJMU/

DZIER¯AWY

3,02z³/m2
+ podatek VAT

TERMIN
WNOSZENIA
OP£AT

INFORMACJA O
PRZEZNACZENIU DO

WYNAJÊCIA/

WYDZIER¯AWIENI.

Miesiêcznie
do:
10 ka¿dego

Nieruchomoœæ zostaje
wydzier¿awiona na
pisemny wniosek.

miesi¹ca.

z przeznaczeniem terenu
na poprawê warunków
nieruchomoœci.
2.

93

SZ1C/00031258/6 0,0340 ha

0,08 z³/m2
+ podatek VAT

N³emchomoœæ

Brak planu

Na czas

gruntowa, po³o¿ona

zagospodarowania

meoznaczony

w Choszcznie przy

przestrzennego.

ul. Stargardzka.

Nieruchomoœæ

(dotychczasowy

wydzier¿awiona

dzier¿awca).

Rocznie do

Nieruchomoœæ zostaje

30 wrzeœnia

wydzier¿awiona na

ka¿dego roku.

pisemny wniosek

z przeznaczeniem terenu
pod ogródek warzywny.

3.

92

SZ1C/00031259/3

0,0589 ha

Nieruchomoœæ

Brak planu

Na czas

gruntowa, po³o¿ona

zagospodarowania

nieoznaczony

w Choszcznie przy

przestrzennego.
Nieruchomoœæ

ul. Stargardzka.

wydzier¿awiona
z przeznaczeniem terenu
pod ogródek warzywny.

0,08 z³/m2
+ podatek VAT

Rocznie do

Nieruchomoœæ zostaje

30 wrzeœnia

wydzier¿awiona na

ka¿dego roku.

pisemny wniosek
(dotychczasowy
dzier¿awca).

4.

140/4

SZ1C/00032665/9 0,0216 ha

13,28zl/m2
+ podatek VAT

Nieruchomoœæ

Obowi¹zuj¹cy plan

Na czas

gruntowa, po³o¿ona

zagospodarowania

nieoznaczony.

15 marca,

wynajêta na pisemny

pr2y ul. Staszica.

przestrzennego.

15 maja,

wniosek

Nieruchomoœæ wynajêta

15 wrzeœnia i
15 listopada
ka¿dego roku

(dotychczasowy

z przeznaczeniem terenu
pod gara¿ blaszany.
5.

49/6

SZ1C/00024457/9 0,0500 ha

Nieruchomoœæ

Brak planu

Na czas

3,0q pszenicy/ha

gruntowa, po³o¿ona

zagospodarowania

nieoznaczony.

przeliczeniowy

przy

przestrzennego.

ul. Fabrycznej

Nieruchomoœæ

w Choszcznie.

wydzier¿awiona

Kwartalnie do: Nieruchomoœæ zostaje

Rocznie do

najemca).

Nieruchomoœæ zostaje

30 wrzeœnia

wydzier¿awiona na

ka¿dego roku.

pisemny wniosek.

z przeznaczeniem terenu na
cele roinicze.
6.

144/5

SZ1C/00025249/5

36,86 m2

Nieruchomoœæ

Brak planu

Na czas

gruntowa, po³o¿ona

zagospodarowania

nieoznaczony

13,28z³/m2
+ podatek VAT

15 marca,

wynajêta na pisemny

przy ul.
Kru czkowskiego.

przestrzennego.

15 maja,

wniosek

Nieruchomoœæ wynajêta

15 wrzeœnia i
15 listopada
ka¿dego roku

najemca).

z przeznaczeniem terenu
pod gara¿ blaszany.
7.

160/4

SZ1C/00034092/5 0,0138 ha

Nieruchomoœæ

Brak planu

Na czas

gruntowa, po³o¿ona

zagospodarowania

nieoznaczony.

przy

0,36 z³/m2
+ podatek VAT

Kwartalnie do: Nieruchomoœæ zostaje

(dotychczasowy

Nieruchomoœæ zostaje

przestrzennego.

Miesiêcznie
do:
10 ka¿dego

ul. W³adys³awa

Nieruchomoœæ

miesi¹ca.

(dotychczasowy

Jagie³³y

wydzier¿awiona

w Choszcznie.

z przeznaczeniem na

wydzier¿awiona na
pisemny wniosek
dzier¿awca).

parkingi.
8.

159/8

brak ksiêgi
wieczystej

0,0395 ha

Nieruchomoœæ

Brak planu

Na czas

0,36 z³/m2

Miesiêcznie

Nieruchomoœæ zostaje

gruntowa, po³o¿ona

zagospodarowania

nieoznaczony.

+ podatek VAT

do:

wydzier¿awiona na

przy

przestrzennego.

10 ka¿dego

pisemny wniosek

ul. W³adys³awa

Nieruchomoœæ

miesi¹ca.

(dotychczasowy

Jagie³³y

wydzier¿awiona

w Choszcznie.

z przeznaczemem na

dzier¿awca).

parkingi.

) sta\vka podstawowa powiêfcszona o waloryzacjê \v latach 2009 -~ 2015 r.

Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji w oparciu o œrednioroczny wskaŸnik cen towarów i us³ug konsumpcyjnych oraz podlega

opodatkowaniu podatkiem VATna podstawie obowi¹zuj¹cych stawek (nie dotyczy nieruchomoœci wydzier¿awionych z przeznaczeniem do rolniczego
u¿ytkowania). Zmiana wysokoœci czynszu mo¿e nast¹piæ w formie pisemnej.

