
 Znak: GG.6845.70.2020.EO 
 

WYKAZ Nr 3/Dz/21 
Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz.1990 z póź. zm.) Burmistrz Polic podaje do 
publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następujących nieruchomości, stanowiących własność gminy Police:  
 

Położenie 

nieruchomości 

Nr działki Nr KW Pow. 

dzierżawy 

Przeznaczenie 

dzierżawy 

Stawka czynszu  Podatek        

VAT 

Okres trwania                      

umowy 

Termin płatności 

czynszu 

Police,                      

ul. Odrzańska 

1937/135 (część) 

obręb 15-Police 

SZ2S/00017730/7  203 m2 

  

 

- warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie      
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

   -     

     

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul, Piaskowa 

2208/22 (część) 

obręb 15-Police 

SZ2S/00009993/9 170 m2 - warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie      
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

   -     

     

31.12.2022 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Wojska Polskiego  

3037/1 (część) 

3037/2 (część) 

obręb 10-Police  

SZ2S/00034717/5 

SZ2S/00034716/8 

106 m2 

 65 m2 

- warzywnik 

- warzywnik 

- do 100  m2- 10  zł rocznie      
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

   -     

    - 

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Wojska Polskiego  

3037/1 (część) 

3037/2 (część) 

obręb 10-Police  

SZ2S/00034717/5 

SZ2S/00034716/8 

81 m2 

 65 m2 

- warzywnik 

- warzywnik 

- do 100  m2- 10  zł rocznie      
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

   -     

    - 

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Wojska Polskiego  

3035/2(część) 

obręb 10-Police  

SZ2S/00034721/6 

 

568 m2 

 

- warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie      
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

   -     

    - 

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Działkowa 

2164 (część} 

obręb 8-Police  

SZ2S/00046630/8 402 m2 - warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie      
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

   -     

     

31.12.2022 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. M. Konopnickiej 

2155/3 (część) 

obręb 8-Police 

SZ2S/00034519/7 192 m2 - rekreacja - 3,45 zł/m2     -      rocznie    23%   

     

31.12.2022 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Graniczna 

107/1 (część) 

obręb 13-Police 

SZ2S/00033679/9 2420,5 m2 - warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie      
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

   -     

     

31.12.2022 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Asfaltowa 

2398/11 (część) 

obręb 12-Police 

SZ2S/00018471/0 850 m2 - warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie      
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

   -     

     

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 



Obręb Trzebież 4 

 

645/1  SZ2S/00010737/7 8200 m2 - łąka i pastwisko - 0,05 zł/m2           rocznie    -     

     

31.12.2022r.   do 31 maja 

każdego roku 

Obręb Trzebież 3 

 

441 (część)  SZ2S/00007296/9 7  m2 

 

- warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie          -     

     

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Rogowa 

2037/97 (część) 

obręb 10-Police  

SZ2S/00034788/3 175m2 

 

- warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie      
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

   -     

    - 

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Rogowa 

2037/97 (część) 

obręb 10-Police  

SZ2S/00034788/3 84m2 

 

- warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie          -     

     

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Rogowa 

2037/97 (część) 

obręb 10-Police  

SZ2S/00034788/3 99m2 

 

- warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie          -     

     

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Rogowa 

2037/97 (część) 

obręb 10-Police  

SZ2S/00034788/3 66 m2 

 

- warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie          -     

     

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Rogowa 

2037/97 (część) 

1984/1 (część) 

2037/97(część) 

obręb 10-Police  

SZ2S/00034788/3 

SZ2S/00011605/0 

SZ2S/00034788/3 

76,5m2 

4,5 m2 

43  m2 

 

- warzywnik 

- warzywnik 

- warzywnik 

- do 100  m2- 10  zł rocznie     
 -  do 100  m2- 10  zł rocznie  
 -  do 100  m2- 10  zł rocznie     

   -     

    - 

     - 

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Rogowa 

2037/97 (część) 

obręb 10-Police  

SZ2S/00034788/3 52 m2 

 

 

- warzywnik - do 100  m2- 10  zł rocznie         -     

     

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Rogowa 

2037/97 (część) 

1984/1 (część) 

obręb 10-Police 

SZ2S/00034788/3 

SZ2S/00011605/0 

 

76,5m2 

 4,5 m2 

 

- warzywnik 

- warzywnik 

- do 100  m2- 10  zł rocznie 
 - do 100  m2- 10  zł rocznie      

   -     

     

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Kołłątaja 

3273 

obręb 8-Police 

SZ2S/00011761/1 743 m2 - plac składowy -1,80 zł/m2 – rocznie 23% 31.12.2022 r. do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

Działkowa 

2739/1 (część) 

8-Police 

SZ2S/00034819/0 175 m2 - warzywnik do 100  m2- 10  zł rocznie         
- powyżej 100 m2-  0,10 zł/m2           

rocznie 

- 31.12.2021 r   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Dolna 

3035/2 (część) 

obręb 10-Police 

SZ2S/00034721/6    313 m2 

     38 m2 

 

- rekreacja       

- warzywnik   

3,45 zł/m2 – rocznie 
do 100  m2- 10  zł rocznie       

       23%  

          - 

31.12.2022 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

Kościuszki 

2721/1 (część) 

obręb 8-Police  

SZ2S/00030949/2   201 m2 

  100 m2 

 

- rekreacja       

- warzywnik   

3,45 zł/m2 – rocznie 
do 100  m2- 10  zł rocznie       

       23%  

          - 

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 



1. Stawki czynszu podlegać będą raz na dwa lata waloryzacji od 2022 r. Miernikiem waloryzacji jest suma wskaźników:- 
- z pierwszego roku podlegającego waloryzacji – średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za rok bieżący w stosunku do 
roku poprzedniego, 
- z drugiego roku podlegającego waloryzacji – wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za I-III kwartał roku bieżącego w stosunku do 
analogicznego okresu roku poprzedniego. 
2. Niniejszy wykaz anuluje pozycję 3 z wykazu 29/Dz/20. 
 
 
 
 
 
 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni w dniu  02.03.2021 r. 
 

 

Police, 

ul. Kościuszki 

2727/2 (część) 

2727/10 (część) 

2727/11 (część) 

obręb 8-Police 

SZ2S/00031481/0 

SZ2S/00036660/4 

SZ2S/00036661/1 

   107 m2 

    68 m2 

- rekreacja        

- ogród kwiatowo-     

warzywny 

3,45 zł/m2 – rocznie 
do 100  m2- 10  zł rocznie       

       23%  

           - 

31.12.2022 r.   do 31 maja 

każdego roku 


