
Burmistrz Nowogardu Rober Czapla podaje do publicznej wiadomości wykaz 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowogard przeznaczonych do dzierżawy w drodze 
bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców.  Na okres trzech lat. W miesiącu 
kwietniu.

1.Działkę o numerze ewidencyjnym 205/26 o powierzchni 460 m²  znajdującej się w obrębie 3  
przeznaczonej jako grunt pod uprawy ogrodnicze działka niezabudowana. Wysokość opłat według 
stawki wynikającej z Zarządzenia Burmistrza Nr 6/2021 z dnia 22.01.2021r. Warunki Płatności  
opłata roczna. 

2. Działkę o numerze ewidencyjnym 186/9 o powierzchni 36 m² 186/12 o powierzchni 36m² 186/3 
o powierzchni 18m² , 186/6 o powierzchni 18 m² , 186/4 o powierzchni 54 m², 186/10 o 
powierzchni 18 m², 186/15 o powierzchni 18m ² , 186/15 o powierzchni 18m² 150/1 o powierzchni 
34 m² , 235/2 o powierzchni 18m² , 253/3 o powierzchni 36 m²  znajdujących się w obrębie 3 
przeznaczonej jako grunt pod garaż  działka zabudowana garażami wzniesionymi z własnych 
środków.  Wysokość opłat według stawki wynikającej z Zarządzenia Burmistrza Nr 6/2021 z dnia 
22.11.2021r. Warunki Płatności  opłata miesięcznie.

3.Działkę o numerze ewidencyjnym 14/3 o powierzchni 200 m²  znajdującej się w obrębie Słajsino 
przeznaczonej jako grunt pod uprawy ogrodnicze działka niezabudowana. Wysokość opłat według 
stawki wynikającej z Zarządzenia Burmistrza Nr 6/2021 z dnia 22.01.2021r. Warunki Płatności  
opłata roczna. 

4.Działkę o numerze ewidencyjnym 87/1 o powierzchni 607 m²  znajdującej się w obrębie 
Wyszomierz  przeznaczonej jako grunt pod uprawy ogrodnicze działka niezabudowana. Wysokość 
opłat według stawki wynikającej z Zarządzenia Burmistrza Nr 6/2021 z dnia 22.01.2021r. Warunki 
Płatności  opłata roczna. 

5.Działkę o numerze ewidencyjnym 205/26 o powierzchni 460 m²  znajdującej się w obrębie 3  
przeznaczonej jako grunt pod uprawy ogrodnicze działka niezabudowana. Wysokość opłat według 
stawki wynikającej z Zarządzenia Burmistrza Nr 6/2021 z dnia 22.01.2021r. Warunki Płatności  
opłata roczna. 

6.Działkę o numerze ewidencyjnym 154/2 powierzchni  2055 m  ² oraz 549/2  o powierzchni 150 m²
i 158/1 o powierzchni 0,4749  znajdującej się w obrębie 3  przeznaczonej jako grunt pod uprawy 
ogrodnicze działka niezabudowana. Wysokość opłat według stawki wynikającej z Zarządzenia 
Burmistrza Nr 6/2021 z dnia 22.01.2021r. Warunki Płatności  opłata roczna. 

7.Działkę o numerze ewidencyjnym 549/2 powierzchni  150 m  ²  znajdującej się w obrębie 5  
przeznaczonej jako grunt pod uprawy ogrodnicze działka niezabudowana. Wysokość opłat według 
stawki wynikającej z Zarządzenia Burmistrza Nr 6/2021 z dnia 22.01.2021r. Warunki Płatności  
opłata roczna. 

                                                          


