
WYKAZ Nr 49/2019/ZBiLK/DDG 

z dnia 01.08.2019 r.  

Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.)  Prezydent Miasta Szczecina 

podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego do lat trzech grunty 

komunalne położone na terenie Miasta Szczecin wg niżej przedstawionego wykazu:

L.p. Adres

nieruchomości

Nr

KW

Oznaczenie

nieruchomości wg

KW oraz katastru

nieruchomości Pow.

garażu

 (m²)

Droga

dojazdowa

(m²)

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego

Stawka

wywoławcza

czynszu netto

miesięcznie za 

1 m² nr 

obrębu

nr

dz. ewid.

Sposób zagospodarowania

1.

ul. Druckiego-

Lubeckiego
KW SZ1S/00188628/1 3018 33/2 15,00 16,31

część 

nieruchomości 

zabudowana 

garażami

Brak m.p.z.p.

3,50
dzierżawa terenu pod tymczasowy

garaż blaszany

2.
ul. Druckiego-

Lubeckiego
KW SZ1S/00188628/1 3018 33/2 13,44 26,58

część 

nieruchomości 

zabudowana 

garażami

Brak m.p.z.p.

3,50dzierżawa terenu pod tymczasowy

garaż blaszany

3. ul. Sikorskiego KW SZ1S/00192189/2 2155 12/5 15,90 21,00

część 

nieruchomości 

zabudowana 

garażami

m.p.z.p. teren elementarny S.21

3,50
dzierżawa terenu pod tymczasowy

garaż blaszany

Termin  wnoszenia czynszu:

- do dnia 10-go każdego miesiąca za miesiąc bieżący.

Warunki zmiany wysokości opłat:

Miesięczne stawki opłat netto za 1 m², za korzystanie z gruntów stanowiących mienie komunalne należące do Gminy, mogą ulegać podwyższeniu nie

częściej niż raz w danym roku kalendarzowym.



UWAGI DODATKOWE:

• Czynsz dzierżawny ustala się na podstawie Zarządzenia nr 384/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad

gospodarowania gruntami stanowiącymi własność gminy lub własność Skarbu Państwa przeznaczonymi do wydzierżawienia pod garaże

tymczasowe.

• Obowiązek uzyskania opinii oraz niezbędnych dokumentów do realizacji inwestycji  - na własny koszt i ryzyko – spoczywa na dzierżawcy.

• Postawienie tymczasowego garażu blaszanego wymaga zgłoszenia do Wydziału Urbanistyki i  Administracji Budowlanej Urzędu Miasta

Szczecin, prac nie wymagających pozwolenia na budowę. Zgłoszenie należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia inwestycji.

Do wykonania planowanej inwestycji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie

sprzeciwu w drodze decyzji.

• Po  zakończeniu  dzierżawy  dzierżawca  zobowiązany  będzie  opuścić,  uprzątnąć  teren  i  wydać  go  wydzierżawiającemu  w  stanie  nie

pogorszonym w terminie 14 dni od upływu terminu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy. Na dzierżawcy spoczywa obowiązek poddania się

dobrowolnej egzekucji w formie aktu notarialnego na podstawie art.  777 §1 pkt 4 i 5 k.p.c.  odnośnie obowiązku wydania gruntu oraz

prowadzenia przez wydzierżawiającego egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia do kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć

tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowych informacji udziela Dział Gospodarowania i Eksploatacji Gruntów i Garaży ul. Goszczyńskiego 4a, pok. 5 i 111, tel. 91 48 86 314/341

Wykaz zamieszczony jest na stronie internetowej www.zbilk.szczecin.pl i www.bip.um.szczecin.pl     oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibach ZBiLK i

Urzędu Miasta.

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni

              od dnia 08.08.2019 r. do dnia 29.08.2019 r.


