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Wykaz nieruchomościprzezrtaczonych do wydzierżawienia na okres 1 roku.

Wójt Gminy Bartniczka

Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r, o gospodarce nieruchomościami

(Dz, U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości nie

zabudowanych,przeznaczonych do wydzierżawienia narzęcz dotychczasowęgo dzierżawcy.

Przedmiotem wykazu są niżej wymienione nieruchomości, użytkowane rolniczo,

I. Jastrzębie - księga wiecrysta Nr T018/00038196/8

|. dz, nt 5/2, pow.0,23 ha - Rola kl. V - cTpsz- 4,5 9,

2. dz. nr Sll,pow. 0,65 ha - Rola kl. V - czlnsz -7,0 q,

3, dz, nr 5l3, pow. 0,82 ha - Rola kl. IVa - 0,32ha- czynsz - l3,0 q,

- rów kl. [Va - 0,02 ha,

- Rola kl. V - 0,39 ha,

-Łąkakl.III - 0,09 ha

4. dz. nr 57 12 pow, 0,737 4 ha - Rola kl. IVa - 0,6873 ha - czynsz - ż0,77 q,

- Rola kl, V - 0,0166 ha,

-Lzk|.IV - 0,0335 ha,

Łącznapow. gruntów do wydzierżavłięnia: 2,4374ha, czrynsz:45,27 q

Czynsz roczny podany jest w q pszenicy. Termin płatności czynszu dzierżawnego w dwóch ratach;

pierwsza - do 15 marca każdego roku, druga - do 30 września każdego roku; Czynsz dzierża:wny

ustalony jest w q pszenicy z tlwzględnieniem średniej krajowej ceny skupu pszenicy za I i za Il póhocze

danego roku opublikowanej przezPrezesa Głównego Urzędu StaĘstycznego (cena pszenicy zapierwsze

póhocze - pierwsza rata, a za drugie póhocze - druga rata).

Wszelkie informacje w powyższej sprawie mozna uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka,

ul. Brodnicka 8 - w dniu urzędowania, pokój nr 4, lub telefonicznie pod nr (56) 4936814.

Niniejszy wykazwywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka, wysłano do Sołęctw

na terenię Gminy Bartlriczka, oraz podano w prbsie lokalnej i na stronie internetowej

www.bip.ba{niczka.pl na okres 2l dni, tj. od dnia 07 sierpnia 2020 r, do dnia 28 sierpnia ż020 r,

(włącznie).


