
  
 

      Wykaz Nr 628 / 2010r 
      z dnia 03.08. 2010r 

 
         Na podstawie art. 35 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004r nr 261, poz. 2603 z  późn. 
zm.) Prezydent Miasta Szczecin podaje do publicznej wiadomości, Ŝe przeznacza do wydzierŜawienia w drodze 
bezprzetargowej na czas nieoznaczony grunty połoŜone na terenie Miasta Szczecin,  wg niŜej przedstawionego 
wykazu.  
 

Nr 
działki 

 

Nr 
obrębu 

Lokalizacja 
(ulica) 

Pow. 
w m2 

Przeznaczenie Opłata za dzierŜawę 
terenu 

(część) 
33/2 

3018 Lubeckiego 308        uprawa warzyw 
  (kontynuacja dzierŜawy) 

17,41zł rocznie, w tym 
22% pod.VAT=3,14zł. 

(część) 
33/2 

3018 Lubeckiego 376        uprawa warzyw 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

17,41zł rocznie, w tym 
22% pod.VAT=3,14zł. 

(część) 
2/4 

3045 Saperska 750        uprawa warzyw 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

54,90zł rocznie, w tym 
22% pod.VAT=9,90zł. 

(część) 
7/9 

3063 Nad Odrą -
Morska 

236    przepompownia scieków 
  (kontynuacja dzierŜawy) 

175,63zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=31,67zł. 

(część) 
17/6 

3090 Światowida 30     przepompownia scieków 
  (kontynuacja dzierŜawy) 

22,33zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=4,03zł. 

(część) 
25/8 

3021 Stołczyńska 40   podczyszczania scieków 
  (kontynuacja dzierŜawy) 

29,77zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=5,37zł. 

(część) 
20/15 

3073 Lipowa 37    przepompownia scieków 
  (kontynuacja dzierŜawy) 

27,54zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=4,97zł. 

(część) 
24/10 

3073 Lipowa 312   przepompownia ścieków 
  (kontynuacja dzierŜawy) 

232,19zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=41,87zł. 

(część) 
17/6 

3073 Światowida 45   przepompownia ścieków 
  (kontynuacja dzierŜawy) 

33,49zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=6,04zł. 

(część) 
6/12 

3092 Światowida 94     przepompownia ścieków 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

69,95zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=12,61zł. 

(część) 
15 

3048 Stołczyńska-
Karpacka 

70    przepompownia ścieków 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

52,09zł m-cznie, wtym 
22% pod.VAT=9,39zł. 

(część) 
26 

3102 Osiedle Skolwin 40    podczyszczania ścieków 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

29,77zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=5,37zł. 

(część) 
6/14 

3092 Światowida 240    przepompownia ścieków 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

178,61zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=32,21zł. 

(część) 
15/11 

3008 Nehringa 30    przepompownia ścieków 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

22,33zł m-cznie, w tym 
22% p[od.VAT=4,03zł. 

(część) 
74/2 

3033 Robotnicza 72    przepompownia scieków 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

55,38zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=9,66zł. 

(część) 
1/11 

3043 Kamienna 80    podczyszczania ścieków 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

59,54zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=10,74zł. 

(część) 
3 

3042 Pancerna 40    podczyszczania scieków 
   (kontynuacja dzierŜawy) 

29,77zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=5,37zł. 

(część) 
40 

3050 Skwarna 70  podczyszczania i pompownia 
ścieków  
(kontynuacja dzierŜawy) 

52,09zł m-cznie, w tym 
22% pod.VAT=9,39zł. 

• do dnia 10-go kaŜdego miesiąca za miesiąc bieŜący ( opłaty miesięczne) 
• do dnia 31-go marca kaŜdego roku kalendarzowego (opłaty roczne ) 

Warunki zmiany wysokości opłat: 
• Stawki opłat ulegają corocznie podwyŜszeniu z dniem 1 stycznia kaŜdego roku, w stopniu 

odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych 
trzech kwartałów roku poprzedzającego podwyŜszenie stawki w stosunku do analogicznego okresu 
roku ubiegłego lub o sumę tych wskaźników jeŜeli w kolejnych po sobie latach opłaty nie zostały 
zwaloryzowane. 

 
                                                                Wykaz wywiesza się na okres 21 dni   
                                                           od  dnia 09.08. 2010r   do dnia 31.08.2010r. 
                                                    


