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WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
Sporządzony na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) i Zarządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości wchodzących w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, oznaczonych numerami
działek: 262/15 poł. w obr. Ługi, gm. Dobiegniew, 4 poł. w obr. Długie, gm. Strzelce Krajeńskie., 6 poł. w obr. Tuczno, gm. S trzelce Krajeńskie, 216 poł. w obr. Gilów gm. Strzelce
Krajeńskie oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów.

Lp.

1.

2.

Oznaczenie
nieruchomości
według
księgi wieczystej
oraz katastru
nieruchomości

Jednostka ewidencyjna
Strzelce Krajeńskie obszar wiejski, obręb
Tuczno, działka o nr
ewidencyjnym 6,
księga wieczysta
GW1K/00032075/7

Jednostka ewidencyjna
Strzelce Krajeńskie obszar wiejski, obręb
Gilów, działka o nr
ewidencyjnym 216,
księga wieczysta
GW1K/00032074/0

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

Opis
nieruchomości

18,97 ha

Działka pokryta jest wodami powierzchniowymi stojącymi Jeziora
Tuczeń. Jezioro zlokalizowane jest wśród lasów, przy pojedynczym
siedlisku o nazwie Tuczenko. Leży w odległości ok. 1,9 km w kierunku
północno-zachodnim od miejscowości Tuczno i ok. 16 km od Strzelec
Krajeńskich. Działka według ewidencji gruntów i budynków stanowi: Ws
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi. Jest to bezodpływowy
zbiornik wodny, bez zasilania wodami z cieków wodnych. Nie ma na nim
ustanowionych obrębów hodowlanych ani nie określono zimowisk
i tarlisk ochronnych ryb. Nie ma przy nim urządzeń hydrotechnicznych
piętrzących wodę. Nad jeziorem nie ma urządzonej publicznej plaży ani
kąpieliska, urządzona jest natomiast tzw. „niestrzeżona plaża” i dojazd
utwardzony płytami żelbetowymi (Jumb) bezpośrednio do lustra wody.
Dojazd do jeziora wąską drogą trwale utwardzoną o nawierzchni
bitumicznej. Wzniesienia wokół jeziora mają spadki umiarkowane. Woda
o zabarwieniu zielonawym, o dużej przejrzystości. Jezioro nie ma
dopływu ani odpływu wód powierzchniowych. Brzegi jeziora są do
znacznej głębokości piaszczyste. Jezioro posiada dobre warunki
traliskowe i zimowiskowe. Występuje zarybienie, przede wszystkim:
szczupak, karp, płoć, lin, wzdręga, leszcz, amur.

Dla działki brak jest aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i nie jest on w chwili
obecnej opracowywany. Zgodnie
z aktualnym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce
Krajeńskie, zatwierdzonego uchwałą Nr
LIV/412/14 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 16.10.2014 r. działka
obejmuje obszar oznaczony jako WS obszary wód powierzchniowych.
Działka znajduje się w granicach
Obszaru Chronionego Krajobrazu
„Puszcza Drawska” oraz w granicach
Natura 2000 Obszary Specjalnej
Ochrony „Lasy Puszczy nad Drawą”.

7,70 ha

Działka pokryta jest wodami powierzchniowymi stojącymi Jeziora
Młyńskiego. Jezioro zlokalizowane jest wśród lasów i pól, z dala od
zabudowy. Leży w odległości ok. 1,2 km w kierunku północnym od wsi
Gilów i ok. 16 km od Strzelec Krajeńskich. Działka według ewidencji
gruntów i budynków stanowi: Ws - grunty pod wodami
powierzchniowymi stojącymi i N - nieużytki. Jest to bezodpływowy
zbiornik wodny, bez zasilania wodami z cieków wodnych. Nie ma na nim
ustanowionych obrębów hodowlanych ani nie określono zimowisk
i tarlisk ochronnych ryb. Nie ma przy nim urządzeń hydrotechnicznych
piętrzących wodę. Nad jeziorem nie ma urządzonej plaży ani kąpieliska.
Dojazd do jeziora leśnym duktem, w odległości ok. 1,3 km drogą
o nawierzchni bitumicznej. Wzniesienia wokół jeziora mają bardzo
łagodne spadki. Jezioro ma kształt owalny. Stoki jeziora są dość łagodne.
Jezioro nie ma dopływu ani odpływu wód powierzchniowych. Brzegi
jeziora są do znacznej głębokości muliste. Występuje zarybienie, przede
wszystkim: lin, szczupak, karaś, okoń, leszcz, płoć.

Dla działki brak jest aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i nie jest on w chwili
obecnej opracowywany. Zgodnie
z aktualnym Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Strzelce
Krajeńskie, zatwierdzonego uchwałą Nr
LIV/412/14 Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 16.10.2014 r. działka
obejmuje obszar oznaczony w części
jako WS - obszary wód
powierzchniowych i w części jako RZ obszary rolne użytków zielonych.
Działka znajduje się w granicach Natura
2000 Obszary Specjalnej Ochrony „Lasy
Puszczy nad Drawą”.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

Wysokość
rocznej opłaty
z tytułu dzierżawy
Terminy wnoszenia
opłat
5 170,00 zł
+ podatek vat
słownie: pięć tysięcy
sto siedemdziesiąt
złotych i 00/100
Czynsz płatny z góry
do 31 marca za
dany rok.
Czynsz dzierżawny
może być
waloryzowany nie
częściej niż raz
w roku w oparciu
o obwieszczenie
prezesa GUS
w sprawie wskaźnika
wzrostu cen towarów
i usług
1 370,00 zł
+ podatek vat
słownie: jeden tysiąc
trzysta siedemdziesiąt
złotych i 00/100
Czynsz płatny z góry
do 31 marca za
dany rok.
Czynsz dzierżawny
może być
waloryzowany nie
częściej niż raz
w roku w oparciu
o obwieszczenie
prezesa GUS
w sprawie wskaźnika
wzrostu cen towarów
i usług

Informacje
o oddaniu
w dzierżawę

Dzierżawa
w drodze
bezprzetargowej
na czas oznaczony
do 10 lat na rzecz
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
Okręgu
w Gorzowie
Wielkopolskim

Dzierżawa
w drodze
bezprzetargowej
na czas oznaczony
do 10 lat na rzecz
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
Okręgu
w Gorzowie
Wielkopolskim

3.

4.

Jednostka ewidencyjna
Dobiegniew - obszar
wiejski, obręb Ługi,
działka o nr
ewidencyjnym 262/15,
księga wieczysta
GW1K/00031711/1

Jednostka ewidencyjna
Strzelce Krajeńskie obszar wiejski, obręb
Długie, działka o nr
ewidencyjnym 4,
księga wieczysta
GW1K/00031712/8

67,76 ha

25,3733 ha

Działka pokryta jest wodami powierzchniowymi stojącymi Jeziora
Ostrowica. Jezioro położone jest w południowo-zachodniej części gminy
Dobiegniew, ok. 5 km od centrum Dobiegniewa. Działka według
ewidencji gruntów i budynków stanowi: Lz - grunty zadrzewione
i zakrzewione, N - nieużytki, Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi
stojącymi. Jezioro Ostrowica to naturalny zbiornik wodny, polodowcowe
jezioro rynnowe, powstałe po ostatnim zlodowaceniu, umiejscowione w
naturalnej podłużnej niecce, dość urozmaiconej linii brzegowej od strony
południowej, przebiegające w kierunku południowozachodnim do
północnowschodniego. Jezioro nie posiada żadnego naturalnego cieku
wodnego, brak jest urządzeń wodnych. Roślinność wynurzona to przede
wszystkim trzcina, sitowie jeziorne oraz pałka wodna. Woda jest dość
przejrzysta. Występuje zarybienie, przede wszystkim: liny, szczupaki,
leszcze i płoć. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią lasy od strony
południowej, natomiast od strony północnej grunty rolne. Dojazd do
działki drogą gruntową, która w okresie opadów jest nieprzejezdna.

Dla działki brak jest aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i nie jest on w chwili
obecnej opracowywany. Zgodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Dobiegniew,
uchwalonym przez Radę Miejską
w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia
2014 r. uchwałą Nr XLIV/266/14
działka obejmuje obszar oznaczony
jako obszary wód stojących istniejące.

Działka pokryta jest wodami powierzchniowymi stojącymi Jeziora
Dołgie (potocznie zwane Długie). Jezioro położone jest w północnowschodniej części gminy Strzelce Krajeńskie, ok. 10 km od centrum
Strzelec Krajeńskich. Działka według ewidencji gruntów i budynków
stanowi: N - nieużytki i Ws - grunty pod wodami powierzchniowymi
stojącymi. Jezioro Dołgie to naturalny zbiornik wodny, polodowcowe
jezioro rynnowe, powstałe po ostatnim zlodowaceniu, umiejscowione w
naturalnej podłużnej niecce, o mało urozmaiconej linii brzegowej,
przebiegające w kierunku z południowowschodniego do
północnozachodniego. Jezioro nie posiada żadnego naturalnego cieku
wodnego, brak jest urządzeń wodnych. Roślinność wynurzona to przede
wszystkim trzcina, sitowie jeziorne oraz pałka wodna. Woda jest dość
przejrzysta. Występuje zarybienie, przede wszystkim: szczupaki, liny
i węgorze. Bezpośrednie otoczenie działki stanowią lasy, natomiast od
strony północnej, na niewielkiej części występują zabudowania
letniskowe. Dojazd do działki drogą gruntową utwardzoną żwirem wokół
całego zbiornika (miejscowo ażurowe płyty betonowe).

Dla działki brak jest aktualnego
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i nie jest on w chwili
obecnej opracowywany. Zgodnie ze
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Strzelce Krajeńskie,
zatwierdzonego uchwałą Nr LIV/412/14
Rady Miejskiej w Strzelcach
Krajeńskich z dnia 16 października 2014
r. działka obejmuje obszar oznaczony
jako: częściowo pod obszary wód
powierzchniowych (WS), częściowo
pod obszary leśne (ZL), częściowo pod
obszary rolne użytków zielonych (RZ).
Działka znajduje się
w specjalnym obszarze ochrony
„Uroczyska Puszczy Drawskiej” oraz
obszarze specjalnej ochrony Natura 2000
„Lasy Puszczy nad Drawą”, a także
w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu Puszcza Drawska.

12 800,00 zł
+ podatek vat
słownie: dwanaście
tysięcy osiemset
złotych i 00/100
Czynsz płatny z góry
do 31 marca za
dany rok.
Czynsz dzierżawny
może być
waloryzowany nie
częściej niż raz
w roku w oparciu
o obwieszczenie
prezesa GUS
w sprawie wskaźnika
wzrostu cen towarów
i usług
6 800,00 zł
+ podatek vat
słownie: sześć tysięcy
osiemset złotych
i 00/100
Czynsz płatny z góry
do 31 marca za
dany rok.
Czynsz dzierżawny
może być
waloryzowany nie
częściej niż raz
w roku w oparciu
o obwieszczenie
prezesa GUS
w sprawie wskaźnika
wzrostu cen towarów
i usług

Dzierżawa
w drodze
bezprzetargowej
na czas oznaczony
do 10 lat na rzecz
Polskiego
Związku
Wędkarskiego
Okręgu
w Gorzowie
Wielkopolskim

Dzierżawa
w drodze
bezprzetargowej
na czas oznaczony
do 10 lat na rzecz
Stowarzyszenia
Pomocy
Bliźniemu im.
Brata Krystyna
w Gorzowie
Wielkopolskim

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 2204) winny złożyć wnioski w terminie nie przekraczającym 6 (sześć) tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich przy ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, na okres 21 dni tj. od dnia 27.12.2018
r. do dnia 16.01.2019 r., na stronie internetowej Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego pod adresem www.fsd.pl i www.bip.fsd.pl (zakładka tablica ogłoszeń) oraz
www.bip.lubuskie.uw.gov.pl (zakładka nieruchomości, rolnictwo, mienie zabużańskie - wykazy nieruchomości).
Starosta Strzelecko - Drezdenecki
(-) Bogusław Kierus

