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Bartniczka, dnia 11 lipca 2019 roku

Gminy Bartniczka
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Wykaz nieruchomości pyzeznaczonych do wydzierżawienia na okres 3 lat.
Wojt Gminy Bartniczka

zgodnie

z

art. 35 ust. 1

i

ust,

2 ustawy z

dnta 21 sierpnia 199]

r. o

gospodarce

nieruchomościami (Dz. U. z ż0I8 r., poz. 2204 ze zm.) podaje do publicznej wiadomoŚci wykaz
nieruchomości nię zabudowanych,przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze Przetargu.
przedmiotem wykazu są nizej wymienione nieruchomości, uzytkowane rolniczo.

I.

Łaszewo - księga łvieczysta Nr TOlB100024014l8

I.

dz. nr I22lI, pow. 0,36 ha - Rola kl. IV a - 0,1600 ha,
- Rola kl.

IV b - 0,2000 ha - czynsz roczny - 7,77q,

Czynsz roczny podany jest w q pszenicy. Termin płatnościczynszu dztęrżawnego: W dwóch
ratach; pierwsza - do 15 marca każdego roku, druga - do 30 r,r,rześnia kazdego roku; CzYnsz
dzierżawny ustalony jest w q pszenicy z

l

ha gruntu, z uwzględnieniem rodzaju i klasY gruntÓw,

oraz średniejkrajowej ceny skupu pszenicy za I t za II połtocze danego roku opublikowanej
przezptezesa Głównego Urzędu Statystycznego (cena pszenicy za pierwsze półrocze - pierwsza
rata, a za drugie półrocze

Wszelkie inlorrnacje

-

w

druga rata).

powyższej sprawie mozna uzl,skać \\' siedzibie Urzędu GminY

Bartniczka, ul. Brodnicka 8

- w dniu urzędowania,

pokoj nr 4, lub telefonicznie pod nr (56)

493681,4.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka, wYsłano do
Sołectw na terenie Gminy Bartniczka , oraz podano w prasie lokalnej i na stronie internetowej
www.bip.bańniczka.p1 na okres 21 clni, tj. od dnia 16 lipca 2019 r. do dnia 06 sierpnia Ż0I9
(włącznie).

Ogłoszenie o przetargu zawierające takie dane jak:

1l

miejsce, datę, godzinę przeprowaclzenia przetargu, wysokoŚĆ wpłaty wadium, termin,

konto, oraz bliższe informacje

o

przelargu zostaną podane do publicznej wiadomoŚci

w ogłoszeniu o przetargu, po upływie okresu wywieszenia niniejszego wykazu,
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