
STAROSTA GRYFIŃSKI 
zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie 
Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni. 

 
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4, pokój nr 31 lub pod nr tel.91/4162215 wew.153. 
Wykaz wywiesza się na 21 dni tj. od  08.12.2021 r. – do 29.12. 2021 r.  

Miejsce publikacji: 1/ bip.powiat.gryfino.pl, 2/ tablice ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie, 3/ strona podmiotowa Wojewody Zachodniopomorskiego. 
 
 

Oznaczenie nieruchomości według księgi 
wieczystej i katastru nieruchomości 

KW nr SZ1Y/00060874/1 
Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem 
działki 6, położona w obrębie ewidencyjnym 
Gryfino 3, gmina Gryfino. Zgodnie z danymi 
ewidencji gruntów i budynków działka posiada  
użytek N. 

SZ1Y/00060869/3 
Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem 
działki 9, położona w obrębie ewidencyjnym 
Gryfino 3, gmina Gryfino. Zgodnie z danymi 
ewidencji gruntów i budynków działka posiada  
użytek Bz. 

SZ1Y/00060868/6 
Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem 
działki 10, położona w obrębie ewidencyjnym 
Gryfino 3, gmina Gryfino. Zgodnie z danymi 
ewidencji gruntów i budynków działka posiada  
użytek Bz. 

Powierzchnia nieruchomości 0,0228  ha  0,0356 0,0176 

Opis nieruchomości 

Działka położona jest na terenie tzw. Międzyodrza, 
czyli obszaru położonego w Dolinie Dolne Odry. Na 
terenie Międzyodrza utworzony jest Park 
Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry poprzecinany 
siecią kanałów. Tereny te to również obszar sieci 
Natura 2000.  
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Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej 
zagospodarowania 

Brak planu zagospodarowania przestrzennego.  
W studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Gryfino teren działki położony jest w strefie 
komunikacji wodnej, nabrzeża oraz szlaków 
pieszych. 
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Termin zagospodarowania nieruchomości brak brak brak 

Cena nieruchomości brak brak brak 

VAT brak brak brak 
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, 
najmu lub dzierżawy brak brak brak 

Terminy wnoszenia opłat brak brak brak 
Zasady aktualizacji opłat brak brak brak 
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, 
do oddania w użytkowanie wieczyste, 
użytkowanie, użyczenie najem lub 
dzierżawę 

Nieruchomość została przeznaczona do oddania w 
użyczenie  
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Termin do złożenia wniosku przez osoby, 
którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu nieruchomości na podstawie art. 
34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami 

   


