Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 1/2018
Wojta Gminy Kowal
2 dnia 02 stycznia 2018 r.

WYKAZ NIERUCHOMOSCI STANOWI4CEJ WLASNOSC GMINY KOWAL, PRZEZNACZONEJ DO DZIERZAWY
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM
Na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 2147 ze zm.), Wqjt Gminy Kowal podaje do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci stanowiacej wlasnosc Gminy Kowal, przeznaczonej
do dzierzawy w trybie bezprzetargowym.
Oznaczenie nieruchomosci wedlug
ksiegi wieczystej oraz katastru
nieruchomosci:
Powierzchnia nieruchomosci w ha:
Opis nieruchomosci:
Przeznaczenie nieruchomosci
i sposobjej zagospodarowania:
Termin zagospodarowania
nieruchomosci:
Wysokosc czynszu dzierzawnego w zt:

Nr Ksiegi Wieczystej: WL1W/00035970/9
Nrdzialki: 145
Obreb: Debniaki Gmina: Kowal
0,06 ha
Przedmiotem dzierzawy jest nieruchomosc polozona w miejscowosci Debniaki, gmina Kowal o powierzchni 0,06 ha,
stanowiaca niezabudowan^ czesc dzialki o numerze ewidencyjnym 145. Nieruchomosc jest wolna od wszelkich obciazen
i zobowiazan.
Teren nie jest objety aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kowal. W Studium Uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego, zatwierdzonym Uchwai^ Nr XIV/66/2000 Rady Gminy Kowal z dnia
8 lutego 2000 roku, teren nieruchomosci oznaczony jest jako mieszkaniowo-uslugowy.
Od daty zawarcia umowy na okres 1 roku.
Wysokosc czynszu dzierzawnego wynosi miesiecznie 100,00 zl netto (siownie: sto ztotych 00/100) plus VAT wedlug
aktualnej na dzien zaplaty czynszu stawki. Dzierzawca zobowiazuje sie do ponoszenia oprocz czynszu dzierzawnego,
wszelkich obciazen publiczno-prawnych zwiazanych z przedmiotem dzierzawy, w tym naleznego podatku zgodnie
z obowiazujacymi przepisami.

Termin wnoszenia oplat z tytulu czynszu
Czynsz dzierzawny platny z gory do 10-go kazdego miesiaca kalendarzowego.
dzierzawnego:
Zasady aktualizacji oplat:
Zgodnie z zapisami umowy.
Informacja o przeznaczeniu
do sprzedazy, do oddania w uzytk.
Nieruchomosc przeznaczona jest do dzierzawy na okres 1 roku w drodze bez przetargu - na wniosek.
\vieczyste, uzytk., najem lub dzierzawy:
Niniejszy wykaz podaje sie do publicznej wiadomosci na okres 21 dni, tj. od dnia 02.01.2018 r. do dnia 23.01.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen
w siedzibie Urzedu Gminy w Kowalu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzedu Gminy Kowal oraz na stronie internetowej
www.gminakowal.pl. Ponadto informacje o zamieszczeniu wykazu podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez ogloszenie w prasie lokalnej - Gazecie
Pomorskiej i wywieszenie na tablicy ogloszen w miejscowosci Debniaki.
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