
Znak: GG.6845.421.2020.TR 
WYKAZ Nr 26/Dz/20 

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz.65 z póź. zm.) Burmistrz Polic podaje do 
publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego. 

1 .Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/272/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 marca 
2001 roku (Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 08 czerwca 2001 r. Nr 18, poz. 358) działka nr 1937/132 znajduje się na terenie oznaczonym 
w  planie symbolem I1 MN ( teren mieszkalnictwa wielorodzinnego do zachowania i uzupełnienia). Zgodnie z ustaleniami ekologicznymi na terenie 
obowiązuje zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych naziemnych. 
2. Zasady aktualizacji opłat: 
- raz na dwa lata stawka czynszu podlega aktualizacji, 
- w przypadku, gdy na dzień aktualizacji stawka czynszu osiągnięta w przetargu będzie mniejsza od obowiązującej w aktualnym Zarządzeniu Burmistrza, 
zostanie ona ustalona zgodnie z  obowiązującym Zarządzeniem. 
 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni w dniu 03.07.2020 r. 
 

Położenie nieruchomości nr działki nr KW pow. 

dzierżawy 

przeznaczenie 

dzierżawy 

stawka wywoławcza 

czynszu  

termin płatności czynszu 

Police,                      

ul. Boh. Westerplatte  

1937/132(część) 

obręb 15-Police 

SZ2S/00017730/7  67 m2 - rekreacja 3,00 zł/m2 – rocznie       
(plus podatek VAT) 

-  do 31 maja każdego roku 

Police,                      

ul. Boh. Westerplatte  

1937/132(część) 

obręb 15-Police 

SZ2S/00017730/7  66 m2 - rekreacja 3,00  zł/m2 – rocznie      
(plus podatek VAT) 

-  do 31 maja każdego roku 

Police,                      

ul. Boh. Westerplatte  

1937/132(część) 

obręb 15-Police 

SZ2S/00017730/7  68 m2 - rekreacja 3,00 zł/m2 – rocznie 
(plus podatek VAT) 

-  do 31 maja każdego roku 

Police,                      

ul. Boh. Westerplatte  

1937/132(część) 

obręb 15-Police 

SZ2S/00017730/7  68 m2 - rekreacja 3,00 zł/m2 – rocznie 
(plus podatek VAT)  

-  do 31 maja każdego roku 

Police,                      

ul. Boh. Westerplatte  

1937/132(część) 

obręb 15-Police 

SZ2S/00017730/7  66 m2 - warzywnik 0,07 zł/m2 - rocznie -  do 31 maja każdego roku 

Police,                      

ul. Boh. Westerplatte  

1937/132(część) 

obręb 15-Police 

SZ2S/00017730/7  67 m2 - warzywnik 0,07 zł/m2 - rocznie -  do 31 maja każdego roku 

Police,                      

ul. Boh. Westerplatte  

1937/132(część) 

obręb 15-Police 

SZ2S/00017730/7  67 m2 - warzywnik 0,07 zł/m2 - rocznie -  do 31 maja każdego roku 



 


