
Załącznik do Zarządzenia   Nr  31  Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia   20  lutego  2020 r. 

 

Wykaz 

 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2020 poz.65.), ogłasza się  poniższy w y k a z   

nieruchomości stanowiących własność Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do oddania w dzierżawę. 
 

 

Oznaczenie 

nieruchomości /wg 

Księgi Wieczystej 

 

Powierzchnia 

działki 

przeznaczonej do 

dzierżawy  

 

Opis nieruchomości i jej 

przeznaczenie 

 

 

Cena 

wywoławcza 

Termin wnoszenia opłat 

 

UWAGI 

Część dz. nr 2/32 obręb 

0007 miasta Drawsko  

Pomorskie  

KW KO1D/00009919/5 

 

184m
2 

zgodnie z 

załącznikiem nr  1 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne,  R IVa 

Lokalizacja 01 

 

     36,80zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na  

          czas     

nieoznaczony 

Część dz. nr 58/4 obręb  

0007 miasta 

DrawskoPomorskie  

KW KO1D/00013407/4 

 

 200m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  2 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne,  R IVb 

    Lokalizacja I/12a 

 

40,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na  

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr 2/6 obręb 

0007 miasta Drawsko 

Pomorskie  

KW KO1D/00013417/7 

 

 355m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  3 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne,   ŁIII 

    Lokalizacja VIII/9 

 

71,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na  

czas 

nieoznaczony 

działka nr 37/2 obręb 0012 

miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00013479/9 

 

490m
2 

 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne,  R IIIb 

     

 

98,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na  

czas 

nieoznaczony 



Część dz. nr 6 obręb 0012 

miasta Drawsko  

Pomorskie 

KW KO1D/00013489/2 

 

303 m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  4 

 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IIIb 

 

60,60zł  

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na  

czas 

nieoznaczony  

Część działki nr 19/5 

obręb 0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie  

KW KO1D/00013406/7 

 

244m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  5 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVb  

 

       48,80zł  

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/32 

obręb 0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00009919/5 

 

417m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  6 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVa 

Lokalizacja VIII/1 

 

83,40zł  

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 19/5obręb 

0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KO1D/00013406/7 

 

365m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  7 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVb  

 

73,00zł  

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry oraz miesięcznie do 15 każdego 

miesiąca.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/32 

obręb 0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00009919/5 

 

551m
2 

zgodnie z 

załącznikiem nr  8 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne Ł III 

Lokalizacja X/8 

 

110,20zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 269/1 

obręb 0011 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00011655/3 

 

240m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  9 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  B 

 

 

48,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 



Część działki nr 272/2 

obręb 0011 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

 

117m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

10 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  B 

 

 

23,40zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr 2/6 obręb 

0007 miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00009919/5 

 

482m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

11 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  R IVa 

Lokalizacja I/10 

 

 

96,40zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr  

231/1obręb 0012 miasta 

Drawsko Pomorskie 

KW KO1D/00009361/8 

 

253m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

12 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne B 

 

 

50,60zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr  341/5 obręb 

 0011 miasta Drawsko 

Pomorskie 

 

24m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

13 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele zieleni   Dr 

 

 

14,40zł + 23% 

VAT 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie  corocznie , co najmniej o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych  ogółem, począwszy od 2021r. 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr 2/6 obręb 

 0007 miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

342m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

14 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  Ł III 

Lokalizacja VI/13 

 

68,40zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr 2/6 obręb 

 0007 miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

342m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

15 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  Ł III 

Lokalizacja VII/13 

 

68,40zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 



Część dz. nr 2/6 obręb 

 0007 miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

321m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

16 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele zwarzywne,  RIVa 

Lokalizacja  III/4 

 

64,20zł 

 rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 15 każdego  

miesiąca .W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr 2/6 obręb 

0007 miasta Drawsko  

Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

332m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

17 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVa 

Lokalizacja  III/10 

 

66,40zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 15 każdego  

miesiąca W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie  corocznie , co najmniej o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych  ogółem, począwszy od 2021r. 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 19/5 

obręb 0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KO1D/00013406/7 

 

125m
2
 

zgodnie z 

załącznikiem nr  

18 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVb 

 

 

25,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/32 

obręb 0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00009919/5 

 

842m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

19 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVa 

Lokalizacja X/2 

 

168,40zł 

rocznie 

Czynsz płatny miesięcznie  w terminie do 15 każdego 

miesiąca.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr 273/37 obręb 

 0011 miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00017984/0 

 

79m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

20 
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  B 

 

 

15,80zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr  8/7 oraz 

8/2 obręb 0019 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00013413/9 

 

170m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

22  
 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVb 

 

34,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 



Część dz. nr  235/7 

obręb  0006 miasta 

Drawsko Pomorskie 

KW KO1D/00010851/0 

 

96m
2
   

zgodnie z 

załącznikiem nr  

23  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVa 

 

 

19,20zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr 235/7 obręb 

 0006 miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00010851/0 

 

96m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

24  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  RIVa 

 

 

19,20zł  

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr 360 obręb 

 0011 miasta Drawsko 

Pomorskie 

     KO1D/00018008/2 

 

25m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

25  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele handlowe  Bi 

 

 

70 zł +23% 

VAT 

miesięcznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie  corocznie , co najmniej o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych  ogółem, począwszy od 2021r. 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 41/16 

obręb 0012 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00012187/8 

 

504m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

26  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne Ł IV 

 

 

100,80zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/6  i 

2/32obręb 0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

KW KO1D/00009919/5 

 

ogółem 485m
2
 

zgodnie z 

załącznikiem nr  

27  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVa-

235m
2
,Ł III-250m

2 

Lokalizacja  VII/10 

 

97,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Działka nr 2/32 obręb 

0007 miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00009919/5 

 

636m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

28  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne RIVa 

 

 

127,20zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry.W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 



Część dz. 67 obręb 

 0006 miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00017902/2 

 

52m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

29  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele zieleni  Dr 

 

 

31,20zł + 23% 

VAT 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie  corocznie , co najmniej o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych  ogółem, począwszy od 2021r 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 347/35 

obręb  Suliszewo gmina 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00012900/3 

 

238m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

30  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele  zieleni  Ba 

 

 

   142,80zł 

 + 23% VAT 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego  roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie  corocznie , co najmniej o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych  ogółem, począwszy od 2021r 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 201/3 

oraz 192/13 obręb 0006 

miasta Drawsko  

Pomorskie 

KW KO1D/00013358/5 

KW KO1D/00011146/2 

 

151m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

31  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVa 

 

 

30,20zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/6 obręb 

0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

312m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

32  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  R IVa 

Lokalizacja V/6 

 

62,40zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr  161obręb 

0012 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/13573/8 

 

317m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

33  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne B 

 

63,40zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr  416/2 

obręb Łabędzie gmina 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00018918/4 

 

620m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

34  

 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  SPsV 

 

124,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 



Część działki nr  2/6 obręb 

0007miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

821m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

35  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVa 

Lokalizacja I/2/3 

 

164,20zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część dz. nr 2/6 obręb 

 0007 miasta Drawsko 

Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

638m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

36  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne RIVa 

Lokalizacja I/8 

 

 

127,60zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 231/1 

obręb 0012 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00009361/8 

 

181m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

37  
 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne Bp 

 

 

36,20zł  

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr  7 obręb 

0012 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KO1D/00013487/8 

 

466m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

38  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R  IIIb 

 

 

93,20zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 231/1 

obręb 0012 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00009361/8 

 

104m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

39  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne B 

 

 

20,80zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/6 obręb 

0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

346m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

40  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVa 

Lokalizacja  III/2 

 

69,20zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 



Część działki nr 8/7 i 

8/2obręb 0019 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KO1D/00012242/2 

KO1D/00013413/9 

 

218m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

40  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVb 

 

 

43,60zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr  416/2 

obręb Łabędzie gmina 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00018918/4 

 

534m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

41  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  R IVb 

 

 

106,80zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

 

Część działki nr  276  i 

273/37obręb 0011 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00017984/0 

 

132m
2 

 

82m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

42  

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  Bp 

  

cele zieleni Bz 

 

26,40zł 

Rocznie 

 

49,20zł 

+23%VAT 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie  corocznie , co najmniej o 

średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych  ogółem, począwszy od 2021r 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 173/7 

Obręb 0006 miasta 

Drawsko Pomorskie  

KW KO1D/00013521/9 

 

334m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

43  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  R V 

 

 

66,80zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/6 

Obręb 0007 miasta 

Drawsko Pomorskie  

KW KO1D/00013417/7 

 

323m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

44  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  R IVa 

Lokalizacja V/3 

 

 

64,60zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/6 i 2/32 

obręb 0007 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

KW KO1D/00009919/5 

 

365m
2 

 zgodnie z 

załącznikiem nr  

45  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne R IVa 

Lokalizacja  I/19 

 

73,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 



Część dz. nr 58/4 i 58/3 

obręb 0007 miasta 

Drawsko Pomorskie 

KW KO1D/00013407/4 

KO1D/00013424/9 

 

305m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

46  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  R IVb 

Lokalizacja I/12g 

 

 

61,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 416/2 

obręb  Łabędzie gmina 

Drawsko  Pomorskie 

Kw KO1D/00018918/4 

 

462m
2
 

zgodnie z 

załącznikiem nr  

47  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne SPsV 

 

 

92,40zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/6obręb 

0007miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

330m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

48  
 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne Ł III 

Lokalizacja  VI/3 

 

66,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 268/1 

obręb 0011 miasta 

Drawsko  Pomorskie 

KW KO1D/00011492/2 

 

263m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

49  
 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  B 

 

 

52,60zł  

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

Część działki nr 2/6 obręb 

0007 miasta Drawsko  

Pomorskie 

KW KO1D/00013417/7 

 

310m
2
  

zgodnie z 

załącznikiem nr  

50  

 

 

Działka przeznaczona na 

cele warzywne  Ł III 

 

 

62,00zł 

rocznie 

Czynsz płatny rocznie  w terminie do 31 marca 

każdego roku z góry. W trakcie trwania umowy czynsz 

podwyższany będzie w drodze jednostronnego 

oświadczenia Wydzierżawiającego proporcjonalnie do 

rocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konspumpcyjnych ogłoszonych  przez GUS 

Bezprzetargowo 

dzierżawa na 

czas 

nieoznaczony 

               

Wykaz  podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim. 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu 20  luty 2020 r. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu ………….……………… 2020 r. 


