
 Znak: GG.6845.13.2020.EO 
 

WYKAZ Nr 32/Dz/20 
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.  Nowopol 

2037/83 (część) 

obręb 10-Police 

SZ2S/00014661/1 

 

   35 m2 - rekreacja         3,45 zł/m2 - rocznie        23%  

 

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Mazurska 

2037/83 (część) 

obręb 10-Police 

SZ2S/00014661/1    60 m2 - rekreacja         3,45 zł/m2 - rocznie        23%  

 

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

ul. Rogowa 

2037/98 (część) 

obręb 10-Police 

SZ2S/00034870/5    97 m2 

    

- rekreacja        

 

3,45 zł/m2 – rocznie        23%  

            

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

Osadników 

165/2 (część) 

obręb Trzebież 2 

SZ2S/00024225/6 154 m2 

 

- rekreacja 3,45 zł/m2 – rocznie 
 

       23%  

 

31.12.2022 r.   do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

Wyszyńskiego 

2085/14 (część) 

obręb 16-Police 

SZ2S/00026434/8 2,92 m2 - pawilon handlowy 13,59 zł/m2 – miesięcznie      23% 31.12.2022 r. do 10 dnia 

każdego miesiąca 

Pilchowo, 

Zielona 

124/3 (część) 

obręb Pilchowo  

SZ2S/00022322/2 18 m2 - pod wiatę  2,72 zł/m2 – miesięcznie    23% 31.12.2022 r. do 10 dnia 

każdego miesiąca 

Trzebież, 

Portowa 

993 (część) 

obręb Trzebież 3 

SZ2S/00035376/9 12 m2 - zieleń ozdobna 1,00 zł/m2 – rocznie    23% 31.12.2022 do 31 maja 

każdego roku 

Trzebież, 

Portowa 

993 (część) 

400 (część) 

obręb Trzebież 3  

SZ2S/00035376/9 

SZ2S/00035552/7 

43 m2 - ogród kwiatowy 1,00 zł/m2 – rocznie    23% 31.12.2022 do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

Ul. Sienkiewicza 

280/65 (część) 

obręb 8-Police  

SZ2S/00026542/8 340 m2 - plac składowy 2,72  zł/m2 - rocznie   23% 31.12.2021 r. do 31 maja 

każdego roku 

Police, 

Wodna 

828(część) 

827(część) 

665/3(część) 

665/4(część) 

obręb 1- Police 

SZ2S/00025657/0 

SZ2S/00025658/7 

SZ2S/00025660/4 

SZ2S/00025659/4 

    649  m2 - rekreacja 3,45 zł/m2 – rocznie 
 

       23%  

 

31.12.2021 r.   do 31 maja 

każdego roku 



1. Stawki czynszu podlegać będą raz na dwa lata waloryzacji . 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 8 z wykazu 28/Dz/20. 
 
 
 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni w dniu 02.03.2021 r. 
 

 


