
Bartniczka, dnia 12 marca 2019 rokuwÓrr
,Gminy Bartniczka

WISR.684 5, 2 5. l . 20 1 9.G.G.

WYkaz nieruchomościprzeznaczonych do wydzierzawienia na okres 2lat.

Wojt Gminy Bartniczka

Zgodniezart.35 irst. 1iust.2ustawyzdnia21 sierprria 1991 r. ogospodarcenieruclromościami

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 zę zrn.) podaje do pLrblicznej wiadomości wykaz nieruchomości nie

za budor,vany ch, przeznaczonych d o wydzi erzawi eni a w d rodze przetargu.

Przednriotem r.vykazu są nizej wymienione nieruclrolrrości, użl,tkor,r,ane rolniczo.

I. Jastrzębie - księga wieczysta Nr TOlB/00038196/8

1. dz. nr 5/2, por,v, 0,23 ha - I{ola kl. V - czyllsz roczny - 0,09 q,

2. dz. nr 5/i, pow. 0,65 ha - Rola kl. V - czynsz roczll}/ - 0,26 q,

3. dz. nr 5/3, polv. 0,82 ha - Rola kt. IVa - 0,32 lra - czynsz roczny - 0,B4 q,

- rów kl. IVa - 0,02 ha,

- Roła kl, V - 0,39 ha,

- Łąka kl. III - 0,09 ha

4. dz, nr 57, pow, 1,42ha - Roia kI. IVa - 0,B0 ha - czynszroczny- 7,52 q,

- Rola kl. V - 0,59 ha,

- Lzk\.IV - 0,03 ha

Czynsz roczlly podany jest w q pszerricy. Tennin płatności czynszu dzierzawnego: w dwóch

rataclr; pierwsza - do 15 marca każdego roku, druga - do 30 września kazdego roku; Czynsz dzierżawny

ustalony jest w q pszenioy z 1ha gruntu, z ur,vzględnieniern rodzaju i klasy gruntów, oraz średniej krajowej

ceny skr-lpu pszenicy za I i za II półrocze danego roku opublikowanej przez Prezesa Głównego Urzędu

Statystycznego (cena pszenicy za pierwsze półrocze - pierr,vsza rata, a za drugie połrocze - druga rata).

Wszelkie ir-rformacje lv porvyzszej sprawie można uzyskaó w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka,

rrl. Brodnicka B - w dniu urzędolvania, pokój nr 4, lub telefonicznie pod nr (56) 4936814.

Niniejszy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeli Urzędu Gminy Baftniczka, wysłano do Sołectw

lra terenie Gniiny Bartniczka, oraz podano w prasie lokalnej i na stronie internetowej www,bip.barlniczka,pl

na okres 21 dni, tj. od dnia i4 nrarca 2019 r. do dnia 3 kwietlria ż015 r. (włącznie).

Ogłoszenie o przetargu zawierające takie dane jak:

ll miejsce, datę, godzinę przeprowadzenia przetargu, wysokość wpłaty wadium, termin, konto,

oraz bliższe informacj e o przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu

o przetargu, po upływie okresu w}łvieszenia niniejszego wykazu.


