Zal. d o U c l i w a l y N r LX/215/12
Zarzaclu Powiatu w Siawnie
z dnia 14 lulcgo 2012 roku

WYKAZ
nieruchomosci stanowi^cych wtasnosc Powiatu Slawienskiego przeznaczonych do oddania w dzierzawe

Dzialaj^c na podstawie art. 35 ust. 1 i-2 ustawy z dnia 21 sierpnia. 1997-roku o gospodarce-nieruchomo^ciami (Dz. U. z 2010 r.- Nri'02,poz. 651 z pozn. zm.) Zarzad Powiatu w Siawnie oglasza, co nastepuje:

Lp.

Opis nieruchomosci

Dzialka ewidencyjna nr 357/5 o pow. 0,0021 ha, jednostka
ewidencyjna 321302_l-Slawno, obreb 0002-2 , ksiega
wieczysta KOIE/000!9421/1 zabudowana garazem o pow.
uzylkowej 14,34 m2. Dla przcdmiotowej nieruchomosci
uslanowionajest sluzcbnosc dojazdu przez dzialke nr 357/16,
slanowiacej wlasnosc Powiatu Slawienskiego w Irwalyin
zarzadzie Zespolu Szk61 Agrotcclinicznych w Stawnic, wjazd
zdrogi publicznej -ul. I Pulku Ulanow.
Dzialka ewidencyjna nr 357/6 o pow. 0,0019 ha, jednostka
ewidencyjna 32l302_J-Slawno, obreb 0002-2 , ksiega
wieczysta KOI E/00019421/l
zabudowana garazem o pow.
uzytkowej 14,34 m2. Dla przediniotowej nieruchomosci
uslanowionajest sluzebuosc dojazdu przez dzialkt^ nr 357/16,
stanowiijcej wlasno^c Powiatu Stawienskiego w trwalym
zarzadzie Zespolu Szkol Agrotechnicznych w Siawnie, wjazd
_z_drogi publicznej - ul. I Pulku Ulanow
Dzialka ewidencyjna nr 357/7 o pow. 0,0019 ha, jednostka
ewidencyjna 321302_l-Slawno J obreb 0002-2 , ksiega
wieczysla KOI E/00019421/l zabudowana garazem o pow.
uzylkowej 14,34 m2. Dla przedmiotowej nieruchomosci
ustanowionajest sluzebnosc dojazdu przez dzialke^ nr 357/16,
stanowiacej wlasnosc Powiatu Siawienskiego w trwalym
zarzadzie Zespofu Szkol Agrolechnicznych w Siawnie, wjazd
z drogi publicznej - ul. 1 Pulku Ulanow.
D/.ialka ewidencyjna nr 357/8 o pow. 0,0020 ha, jednostka
ewidencyjna 321302_I -Slawno, obrcb 0002-2 , ksiega
wieczysta KOI E/00019421/l zabudowana garazem o pow.
uzytkowej 14,34 m 2 . Dla przedmiotowej nieruchomosci
uslanowionajest sluzebnosc dojazdu przez dziaik? nr 357/16,
stanowiacej wlasnosc Powiatu Slawienskiego w trwalym
zarzadzic zespolu szkol Agrotechnicznych w Siawnie, wjazd
z drogi publicznej - ul. I Putku Ulanow.

Cena dzierzawnego
czynszu miesi?cznego
30,00zl
+VAT
+ podatek od nieruchomosci w
obowiazujacych wysokosciach

30,00zt
+VAT

+ podatek od nieruchomosci w
obowijjzujtjcych wysokosciach

30,00zl
+VAT

+ podatek od nieruchomosci w
obowiazujacych wysokosciach

30,00zl
+VAT

+ podatek od nieruchomosci w
obowiazujacych wysokosciach

Termin
zawarcia
urnowy

Uwagi

Z tytulu dzierzawy dzierzawca
zobowiazany __ bedzie placic
czynsz dzierzawny w terminie
do 15 dnia kazdego miesi^ca
z gory, z doliczenicm odsetek
ustawowych w razie zwloki z
zaplala.

inarzec20!2r.

Dzierzawa
na
dotychczasowego
uzylkownika

rzecz

Z tytulu dzierzawy dzierzawca
zobowiazany bedzie placic
czynsz dzierzawny w terminie
do 15 dnia kazdego miesiqca
z gory, z doliczeniem odsetek
ustawowych w razie zwloki z
zapJala

marzec20l2r.

Dzierzawa
na
dotychczasowego
uzytkownika

rzecz

Z tytuiu dzierzawy dzierzawca
zobowiazany
bedzie piacic
czynsz dzierzawny w terminie
do 15 dnia kazdego miesiaca
z gory, z doliczeniem odsetek
ustawowych w razie zwloki z
zaplala

marzec2012r.

Dzierzawa
na
dolychczasowego
uzytkownika

rzecz

Z tytulu dzierzawy dzierzawca
zobowiazany bedzie placic
czynsz dzierzawny w terminie
do 15 dnia kazdego tniesiaca
z gory, z doliczeniem odsetek
ustawowych w razie zwloki z
zaplala

marzec2012 r.

Dzierzawa
na
dolychczasowego
uzylkownika

rzecz

Termin wnoszenia
oplat

Dziaika ewidcncyjna nr 357/9 o pow. 0,0019 ha, jcdnoslka
ewidcncyjna 321302_1 -Slawno, obreb 0002-2 , ksicga
wieczysla K.O IE/00019421/1 zabudowana garazem o pow.
uzylkowej 14,34 m2. Dla przedmiotowej nicruchomosci
uslanovvionajest sluzebnosc dojazdu przez dziatke nr 357/16,
stanowiacej wlasnosc Powiatu Slawiciiskiego w trwalym
zarzadzie Zespotu Szkoi Agrotechnicznych w Slawnie, wjazd
zdrogj pubiicznej - ul. 1 Pulku Ulanow.
Dziaika ewidencyjna nr 357/10 o pow. 0,0019 ha, jednostka
ewidencyjna 32l302_l-Slawno, obreb 0002-2 , ksiega
wieczysla rCOIIi/00019421/1 zabudowana garazem o pow.
uzytkowcj 14,34 m2. Dla przedmiotowej nieruchomosci
ustanowionajest sluzebnosc dojazdu przez dzialke nr 357/16,
stanowi;}cej wfasnosc Povvialu Stawieiiskiego w Irwalym
zarzadzie Zespolu Szkol Agrolechnicznych w Slawnie, wjazd
z_d_rogjj3ubliczng[_— ul. IJ^uIku Ujanow.
Dziaika ewidencyjna nr 357/11 o pow. 0,0019 ha, jednostka
ewidencyjna 321302_l-Stawno, obreb 0002-2 , ksiega
wieczysla K.OIE/00019421/1 zabudowana garazem o pow.
uzytkowej 14,34 m2. Dla przedmiotowej nieruchomosci
ustanowionajest sluzebnosc dojazdu przez dzialke_ nr 357/16,
sianowiqcej wlasnosc Powtatu Slawieiiskiego w Irwalym
zarzadzie Zespolu Szk6l Agrotechnicznych w Slawnie, wjazd
z drogi pubiicznej - ul. I Pulku Ulanow.
Dziaika ewidencyjna nr 357/12 o pow. 0,0023 ha, jednostka
ewidencyjna 321302_l-Slawno, obr^b 0002-2 , ksiega
wieczysta KOI E/00019421/1 zabudowana garazem o pow.
uzytkowej 14,34 m2. Dla przedmiotowej nieruchomos'ci
ustanowionajest sluzebnosc dojazdu przez dzialke^ nr 357/16,
stanowiacej wlasnosc Powialu Slawienskiego w trwaiym
zarzadzie Zespolu Szkol Agrolechnicznych w Slawnie, wjazd
z drogi pubiicznej -ul. I Putku Ulanow.

30,00zt
+VAT
+ podalck od nicruchomosci w
obowiazuja_cych wysokosciach

30,00zl
+VAT
+ podalek od nieruchomosci w
obowiazujacych wysokosciach

30,00zl
+VAT
+ podatek od nieruchomosci w
obowiazuJQcych wysokosciach

30,00zl
+VAT
+ podatek od nieruchomosci w
obowiazujacych wysokosciach

Z tylulu dzierzawy dzierzawca
zobowiazany bedzie placic
czynsz dzicrzawny w terminie
do 15 dnia kazdego miesiaca
z gory, z doliczeniem odsetek
ustawowych w razie zwloki z
zaplala

marzec 2012 r.

Dzierzawa
na
dolychczasowego
uzylkownika

rzecz

Z tytulu dzierzawy dzierzawca
zobowiazany
b^dzie placic
czynsz dzierzawny w lerminie
do 15 dnia kazdego miesiqca
z gory, z doliczeniem odsetek
ustawowych w razie zwloki z
zaplatfj

marzec 2012 r.

Dzierzawa
na
dotychczasowego
uzytkownika

rzecz

Z tytuiu dzierzawy dzierzawca
zobowiazany b^dzie placic
czynsz dzierzawny w terminie
do 15 dnia kazdego miesiaca
z g6ry, z doliczeniem odsetek
ustawowych w razie zwloki z
zaplaUj

marzec 2012 r.

Dzierzawa
na
dotychczasowego
uzytkownika

rzecz

Z tylulu dzierzawy dzierzawca
zobowiazany
bedzie placic
czynsz dzierzawny w terminie
do 15 dnia kazdego miesiaca
z g6ry, z doliczeniein odsetek
ustawowych w razie zwloki z
zaplat^

marzec 2012 r.

Dzierzawa
na
dolychczasowego
uzytkownika

rzecz

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen Starostwa Powiatowego w Slawnie przez okres 21 dni.
Wywieszono dnia .. A\^

2012 r.

Okres wywieszenia uplywa z dniem ffv. $$?*$&?... 2012 r.

