
Załącznik do Zarządzenia Nr  50  /2022 Wójta Gminy 

Rewal z   dnia  11 maja 2022r. w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

oddania w dzierżawę  w formie bezprzetargowej 

 

WÓJT GMINY REWAL PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY W FORMIE BEZPRZETARGOWEJ 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.) wykaz zostaje wywieszony od dnia 11 maja 2022r.  do dnia 02 czerwca 2022r. na 

tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal a informacje o wywieszeniu niniejszego wykazu podano do publicznej wiadomości w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal    

https://bip.rewal.pl/artykul/2022r-2 

Lp. Obręb 

Nr działki 

Pow. 

(m²) 

 

KW Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości   i 

sposób 

zagospodar-

owania 

Termin 

zagospo

daro- 

-wania 

nieruch

omości 

 

Cena 

nieruchomoś

ci 

(przy 

sprzedaży 

nieruchomoś

ci) 

Wysokość 

stawek 

procentowych 

opłat z tytułu 

użytkowania 

wieczystego 

Wysokość 

opłat z tytułu 

użytkowania 

najmu lub 

dzierżawy 

(brutto). 

Ceny mogą 

ulec zmianie  

Termin 

wnoszeni

a opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

Informacje o 

przeznaczeniu 

do zbycia lub 

oddania w 

użytkowanie, 

najem, 

dzierżawę lub 

użyczenie 

1. Pobierowo    

Nr 1038 

1009 SZ1G/00014

403/7 

Zabudowana 

budynkiem 

mieszkalnym  

80MN/Utp Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

tereny usług 

turystycznych - 

pensjonaty 

Nie 

dotyczy  

Nie dotyczy  Nie dotyczy  3102,675 zł 

roczny czynsz 

dzierżawy 

brutto 

W ratach 

do 15 

marzec, 

do 15 

czerwiec, 

do 15 

wrzesień, 

do 15 

grudzień   

Czynsz 

dzierżawy 

ulegać będzie 

corocznemu 

zwiększeniu o 

średnioroczny 

wskaźnik cen 

towarów i 

usług 

ogłoszony 

przez prezesa 

GUS nie 

mniejszy niż 

2% 

Dzierżawa na 

okres 3 lat 

2. Pobierowo,   

Nr 930/20      

Nr 930/21 

 

207        

301 

SZ1G/00023

609/7 

Zabudowana 

budynkiem 

mieszkalnym 

26 U Tereny usług: 

gastronomicznych, 

handlu, 

administracyjnych  

Nie 

dotyczy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 1562,10 zł 

roczny czynsz 

dzierżawy 

brutto 

W  ratach  

do 15 

marzec, 

do 15 

czerwiec, 

do 15 

wrzesień, 

Czynsz 

dzierżawy  

ulegać będzie 

corocznemu 

zwiększeniu o 

średnioroczny 

wskaźnik cen 

Dzierżawa na 

okres 3 lat 



 

 

do 15 

grudzień 

towarów i 

usług 

ogłoszony 

przez prezesa 

GUS nie 

mniejszy niż 

2% 

3. Pobierowo,   

Nr 359 

888 SZ1G/00014

542/3 

Zabudowana 

budynkiem 

mieszkalnym 

77MN/Utp Tereny 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 

tereny usług 

turystycznych - 

pensjonaty 

Nie 

dotyczy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 13769,85 zł 

roczny czynsz 

dzierżawy 

brutto 

W  ratach; 

do 15 

marzec, 

do 15 

czerwiec, 

do 15 

wrzesień, 

do 15 

grudzień  

Czynsz 

dzierżawy 

ulegać będzie 

corocznemu 

zwiększeniu o 

średnioroczny 

wskaźnik cen 

towarów i 

usług 

ogłoszony 

przez prezesa 

GUS nie 

mniejszy niż 

2% 

Dzierżawa na 

okres 3 lat 

4. Pobierowo, 

część działki 

nr 551/8  

32 SZ1G/00038

447/1 

Niezabudowana 38US UT Tereny 

urządzeń sportowo-

turystycznych. 

Sposób 

zagospodarowania: 

zieleń przydomowa  

Nie 

dotyczy 

Nie dotyczy Nie dotyczy 283,39 zł 

roczny czynsz 

dzierżawy 

brutto  

Do 31 

lipca 

każdego 

roku 

Czynsz 

dzierżawy 

ulegać będzie 

corocznemu 

zwiększeniu o 

średnioroczny 

wskaźnik cen 

towarów i 

usług 

ogłoszony 

przez prezesa 

GUS nie 

mniejszy niż 

2% 

Dzierżawa na 

okres 3 lat 


