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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  

Lp. Położenie 
Nr działki 

KW nr 
Użytek Powierzchnia m2 /ha 

Przeznaczenie w 

planie miejscowym 

Sposób zagospodarowania 

terenu 

Czynsz dzierżawny 

netto/rocznie 

Okres 

dzierżawy 

Termin 

wnoszenia 

czynszu 

Zasady 

aktualizacji 

czynszu 

Tryb dzierżawy 

1. Międzywodzie część działki nr 

750/17 

KW Nr  

SZ1K/00036053/2 

Sąd Rejonowy w 

Kamieniu 

Pomorskim 

PsVI 2094 m2 brak baza sprzętu ciężkiego 5.235,00 zł do 10 lat od 2022 r. do 

2031 r. płatne do 

30 września  

 

  

Czynsz roczny 

netto podlega 

wzrostowi o 

obowiązujący 

podatek VAT oraz 

waloryzacja wg 

wzrostu cen 

towarów   i usług 

za ubiegły rok 

ogłoszony przez 

GUS 

bezprzetargowo 

2.  Międzywodzie część działki nr 

156/32 

KW Nr  

SZ1K/00028718/3 

Sąd Rejonowy w 

Kamieniu 

Pomorskim 

B 0,15m2 brak eksploatacja przyłącza 

gazowego PE 100 RC dn 

25PE oraz szafki gazowej 

250,00 zł do 5 lat Od 2022 r. do 

2026 r. płatne do 

30 września a w 

2027 r. płatne do 

30 kwietnia  

Czynsz roczny 

netto podlega 

wzrostowi o 

obowiązujący 

podatek VAT oraz 

waloryzacja wg 

wzrostu cen 

towarów   i usług 

za ubiegły rok 

ogłoszony przez 

GUS 

bezprzetargowo 

3. Międzywodzie część działki nr 

205/7 

KW Nr 

SZ1K/00009860/4 

 Sąd Rejonowy w 

Kamieniu 

Pomorskim 

Ba 0,98 m2 brak eksploatacja przyłącza 

gazowego PE 100 RC dn 

25PE oraz szafki gazowej 

500,00 zł do 5 lat Od 2022 r. do 

2026 r. płatne do 

30 września a w 

2027 r. płatne do 

30 kwietnia  

Czynsz roczny 

netto podlega 

wzrostowi o 

obowiązujący 

podatek VAT oraz 

waloryzacja wg 

wzrostu cen 

towarów   i usług 

za ubiegły rok 

ogłoszony przez 

GUS 

bezprzetargowo 

4. Międzywodzie część działki nr 

143/11  

KW Nr 

SZ1K/00008151/4 

Sąd Rejonowy w 

Kamieniu 

Pomorskim 

dr  28 m2 brak rekreacja na potrzeby 

własne 

2.200,00zł do 3 lat w 2022 r. płatne 

do 30 września,   

w 2023 r. płatne 

do 30 września, 

w 2024 r. płatne 

do 30 września      

a w 2025 r. płatne 

do 30 kwietnia 

 

Czynsz roczny 

netto podlega 

wzrostowi o 

obowiązujący 

podatek VAT oraz 

waloryzacja wg 

wzrostu cen 

towarów   i usług 

za ubiegły rok 

ogłoszony przez 

GUS 

bezprzetargowo 



5. Dziwnów części działek nr 

214/3, 214/4 i 214/5  

 KW Nr 

SZ1K/00008906/2 

Sąd Rejonowy w 

Kamieniu 

Pomorskim 

Bp 0,828 m2 brak eksploatacja przyłącza 

gazowego średniego 

ciśnienia dn 40 PE RC SDR 

11 

450,00zł do 5 lat Od 2022 r. do 

2026 r. płatne do 

30 września a w 

2027 r. płatne do 

30 kwietnia  

Czynsz roczny 

netto podlega 

wzrostowi o 

obowiązujący 

podatek VAT oraz 

waloryzacja wg 

wzrostu cen 

towarów   i usług 

za ubiegły rok 

ogłoszony przez 

GUS 

bezprzetargowo 

Wykaz stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Dziwnowa Nr VIII/471/2022 z dnia 05.07.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                             

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu ……………………….2022r. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………………...2022r.                                              

 

 

 

 

 

Przygotowała: Podinspektor Dominika Muraszow tel. 91 3275181                                                                                                                                                                                                                              

 


