
Zarządzenie Nr  102/2021                                               

Burmistrza Karlina 
z dnia 08 listopada 2021 r. 

 
 

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 

najmu i dzierżawy.              

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.)  i art. 35 ust. 1  

i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami                                    

( Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Przeznacza się do  sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości 

wymienione w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia . 

 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń           

w Urzędzie Miejskim w Karlinie oraz zamieszcza się go na stronach 

internetowych www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl na okres 21 dni. 
 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Burmistrz Karlina  

 

         Waldemar Miśko 

http://www.karlino.pl/
http://www.bip.karlino.pl/


Załącznik do Zarządzenia Nr 102/2021 Burmistrza Karlina 

 z dnia 08.11.2021 r. 

 

W Y K A Z  N I E R U C H O M O Ś C I 

położonych na terenie miasta i gminy Karlino przeznaczonych do sprzedaży 

najmu lub dzierżawy. 
 

 

Lp 

Oznaczenie 

nieruchomości        

wg                      
księgi 

wieczystej oraz 

katastru 
nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Opis 

Nieruchomości 

Przeznaczenie 

nieruchomości   i  sposób 

jej 
zagospodarowania 

Termin 

zagospodaro-

wania 
nieruchomości 

Cena 

nieruchomości 

Wysokość
% z tyt. 

Wieczyste

-go 
użytkowa-

nia 

Wysokość 

opłat z tyt. 
użytkowania 

najmu lub 

dzierżawy 

     Termin 
wnoszenia 

opłat 

Zasady 
aktualizacji 

opłat 

Informacja o 

przeznaczeniu do 

sprzedaży, oddania 
w użytkowanie. 

wieczyste, 

najem, dzierżawę 

Termin do 

złożenia 

wniosku przez 
osoby, którym 

przysługuje 
pierwszeństwo 

w nabyciu 

nieruchomości 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. 

 

Cz. dz. nr 

6/3 
K01B/00033848/1 

 

obr. 006 m. 

Karlino 

 

23,00  ha  

nieruchomość  

niezabudowana, 

stanowiąca grunty 
rolne  

 

pod lokalizację farm 

fotowoltaicznych 
- - - 

500 zł/ha 

rocznie 

+VAT 23%  

w okresie od 

dnia zawarcia 

umowy najmu 

do dnia,                    

w którym 

zostanie 

podpisany 

protokół 

końcowy 

odbiory 

inwestycji nie 

dłużej jednak 

niż 12 miesięcy 

od dnia 

zawarcia 

umowy najmu, 

po w/w terminie 

12.000 zł  

rocznie/ha  

+ VAT 23% 

kwartalnie 

czynsz najmu 

podlegać będzie raz 

w roku waloryzacji 

z dniem                                    

1 stycznia każdego 

roku 

kalendarzowego, 

począwszy od  

2023 r., poprzez 

przemnożenie 

dotychczasowej 

stawki czynszu 

przez wskaźnik 

wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych w 

okresie pierwszych 

trzech kwartałów 

roku poprzedniego, 

ogłaszany                     

w komunikacie 

Prezesa Głównego 

Urzędu 

Statystycznego w 

Dzienniku 

Urzędowym 

„Monitor Polski” 

 

 

 
 

 

 
 

 

najem na okres 30 lat                
w trybie przetargu 

ustnego 

nieograniczonego   
zgodnie z uchwałą                       

Nr XL/405/2021 Rady 

Miejskiej w Karlinie               
z dnia 29 października 

2021 r.   

- 
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2. 

 

Cz. dz. nr 

6/4 
K01B/00033846/7 

 

obr. 006 m. 

Karlino 

 

22,00  ha  

nieruchomość  

niezabudowana, 

stanowiąca grunty 

rolne i nieużytki 

 

pod lokalizację farm 

fotowoltaicznych 
- - - 

500 zł/ha 

rocznie 

+VAT 23%  

w okresie od 

dnia zawarcia 

umowy najmu 

do dnia,                    

w którym 

zostanie 

podpisany 

protokół 

końcowy 

odbiory 

inwestycji nie 

dłużej jednak 

niż 12 miesięcy 

od dnia 

zawarcia 

umowy najmu, 

po w/w terminie 

12.000 zł  

rocznie/ha  

+ VAT 23% 

kwartalnie 

czynsz najmu 

podlegać będzie raz 

w roku waloryzacji 

z dniem                                    

1 stycznia każdego 

roku 

kalendarzowego, 

począwszy od  

2023 r., poprzez 

przemnożenie 

dotychczasowej 

stawki czynszu 

przez wskaźnik 

wzrostu cen 

towarów i usług 

konsumpcyjnych w 

okresie pierwszych 

trzech kwartałów 

roku poprzedniego, 

ogłaszany                     

w komunikacie 

Prezesa Głównego 

Urzędu 

Statystycznego w 

Dzienniku 

Urzędowym 

„Monitor Polski” 

 

 

 
 

 

 
 

 

najem na okres 30 lat                
w trybie przetargu 

ustnego 

nieograniczonego   
zgodnie z uchwałą                       

Nr XL/405/2021 Rady 

Miejskiej w Karlinie               
z dnia 29 października 

2021 r.   

- 

3. 

Cz. dz. nr 

163/3 
KO1B/00052333/7 

 obr. obr. 

Kowańcz gm. 

Karlino 

847 m² 

nieruchomość  

niezabudowana,  

cele rolne   - - - 
0,60 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

4. 

Dz.nr 107/7  
KO1B/00002109/3 
obr. Kowańcz 

gm. Karlino 

1586 m² 

nieruchomość  
niezabudowana,  

cele rolne   - - - 
0,30 zł/m² 

rocznie   
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

5.  

Dz. nr 178/1  
KO1B/00002137/8 
Kowańcz gm. 

Karlino 

786 m² 

nieruchomość  

niezabudowana,  

cele rolne   - - - 
0,60 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 
Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 
 

- 
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6. 

Dz. nr 178/2 
KO1B/00002137/8 
 obr. Kowańcz 

gm. Karlino 

2500 m² 

nieruchomość  

niezabudowana,  

cele rolne   - - - 
0,30 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

7. 

Dz. nr 586/1 

Dz. nr 591/5 
KO1B/00001826/8  
obr. Daszewo 

gm. Karlino 

700 m² 

400 m² 

 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

cele rolne   - - - 

 

0,30 zł/m² 

rocznie 

kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

8. 

Dz. nr 12   
KO1B/00049651/8 

ul. 

Koszalińska  

Obr. 005 m. 

Karlino 

1203 m² 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 

 

 

 

0,30 zł/m² 

rocznie kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

9.  

Cz. dz. nr 

234/6  
KO1B/00033304/6 
Obr. 005 m. 

Karlino 

986 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
0,60 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

10. 

Cz. dz. nr 

234/6 
KO1B/00033304/6 
Obr. 005 m. 

Karlino 

1120 m² 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
0,30 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

11. 

Dz. nr 420/3 
KO1B/00048892/2 

ul. 

Zwycięstwa  

Obr. 004 m. 

Karlino 

408 m² 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 
Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 
 

- 
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12. 

Cz. dz. nr 225 
KO1B/00049910/2 

ul. 

Konopnickiej 

Obr. 005 m. 

Karlino 

501 m² 

 

nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
0,60 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

13. 

Cz. dz. nr 76/6 
 KO1B/00050266/2 
Obr. 005 m. 

Karlino 

1300 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
0,30 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

14. 

Cz. dz. nr 33/1 
KO1B/00049653/2 

ul. 

Koszalińska 

Obr. 005 m. 

Karlino 

152 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

15. 

Dz. nr 33/27 
KO1B/00010885/5 
Obr. 003 m. 

Karlino 

69 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

16. 

Cz. dz. nr 211 
KO1B/00049861/3 

 ul. 

Białogardzka 

Obr. 005 m. 

Karlino 

100 m² 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

17.  

Dz. nr 46/7 
KO1B/00051024/1 

        ul. 

Słoneczna 

Obr. 004 m. 

Karlino 

323 m² 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 
Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 
 

- 
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18.  

Cz. dz. nr 

199/1  
KO1B/00017463/0 
Obr. 005 m. 

Karlino 

77 m² 

 

nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

19. 

Cz. dz. nr 

47/188 
KO1B/00052584/1 
ul. Moniuszki 

Obr. 004 m. 

Karlino 

504 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
0,60 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

20. 

Cz. dz. nr 

47/188 
KO1B/00052584/1 
ul. Moniuszki 

Obr. 004 m. 

Karlino 

520 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
0,60 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

21. 

Cz. dz. nr 

122/2 
KO1B/00033304/6 

Obr. 005 m. 

Karlino 

672 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
0,60 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

22. 

Dz. nr 430/28 
KO1B/00048155/4 
ul. Spacerowa 

Obr. 004 m. 

Karlino 

428 m² 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

23. 

Cz. dz. nr 34 
KO1B/00049653/2 

ul. 

Koszalińska 

Obr. 005 m. 

Karlino 

168 m² 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 
Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 
 

- 
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24. 

Cz. dz. nr 

120/5 
KO1B/00034217/6 
ul. Moniuszki 

Obr. 004 m. 

Karlino 

180 m² 

 

nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

25. 

Cz. dz. nr 225 
KO1B/00049910/2 

ul. 

Konopnickiej 

Obr. 005 m. 

Karlino 

87 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

26. 

Cz. dz. nr 

149/3 
KO1B/00046898/0 

ul. Ks. 

Brzóski 

Obr. 004 m. 

Karlino 

45 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

27. 

Dz. nr 37 
KO1B/00049653/2 

ul. 

Koszalińska 

Obr. 005 m. 

Karlino 

128 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

28. 

Cz. dz. nr 

234/5 
KO1B/000….. 

Obr. 005 m. 

Karlino 

1050 m² 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
0,30 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

29. 

Cz. dz. nr 

200/1 
KO1B/00049945/6 
Obr. 005 m. 

Karlino 

44,50 m² 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 
Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 
 

- 
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30. 

Cz. dz. nr 39 
KO1B/00049653/2 

ul. 

Koszalińska 

Obr. 005 m. 

Karlino 

100 m² 

 

nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

31. 

Dz. nr 94/1 
KO1B/00017463/0. 

ul. 

Koszalińska 

Obr. 005 m. 

Karlino 

219 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

32. 

Dz. nr 106/10 
KO1B/00048703/1 

ul. Bol. 

Chrobrego 

Obr. 004 m. 

Karlino 

44 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

33. 

Dz. nr 105/16 
KO1B/00048703/1 
ul. Ogrodowa 

Obr. 004 m. 

Karlino 

23 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

34. 

Dz. nr 106/11 
KO1B/00048703/1 

Dz. nr 39/7 
KO1B/00048702/4. 

ul. Bol. 

Chrobrego 

Obr. 004 m. 

Karlino 

209 m² 

276 m² 

 

 

 

 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

35. 

Dz. nr 105/15 

Dz. nr 106/12 
KO1B/00048703/1 
ul. Ogrodowa 

Obr. 004 m. 

Karlino 

48 m² 

45 m²  

 

 

 

 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 
Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 
 

- 
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36. 

Dz. nr 106/3 
KO1B/00048703/1 

ul. Bol. 

Chrobrego 

Obr. 004 m. 

Karlino 

25 m² 

 

nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

37. 

Dz. nr 105/17 
KO1B/00048703/1 
ul. Ogrodowa 

Obr. 004 m. 

Karlino 

16 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

38. 

Dz. nr 105/18 
KO1B/00048703/1 
ul. Ogrodowa 

Obr. 004 m. 

Karlino 

13 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

39. 

Dz. nr 122/4 
KO1B/00048703/1 
ul. Moniuszki 

Obr. 004 m. 

Karlino 

95 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

40. 

Dz. nr 122/6 
KO1B/00048703/1 
ul. Moniuszki 

Obr. 004 m. 

Karlino 

84 m² 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 
uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 
29.10.2021 r. 

 

- 

41. 

Dz. nr 105/14 

Dz. nr 106/13 
KO1B/00048703/1. 
ul. Ogrodowa 

Obr. 004 m. 

Karlino 

212 m² 

184 m² 

 

 

 

 

 

nieruchomość  
niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 
dotychczasowego 

dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 
Rady Miejskiej w 

Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 
 

- 
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42. 

Dz. nr 106/8 
KO1B/00048703/1 

ul. Bol. 

Chrobrego 

Obr. 004 m. 

Karlino 

40 m² 

 

nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 

lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

43. 

Dz. nr 106/9 
KO1B/00048703/1 

ul. Bol. 

Chrobrego 

Obr. 004 m. 

Karlino 

44 m² 

 
nieruchomość  

niezabudowana,  

ogród przydomowy - - - 
1,00 zł/m² 

rocznie 
kwartalnie 

stosownie do zmian 

Zarządzenia Nr 

73/2015 Burmistrza 

Karlina z dnia 

25.06.2015 r. w 

sprawie stawek 

czynszu za najem, 

dzierżawę… 

dzierżawa na  okres 3 
lat dla 

dotychczasowego 
dzierżawcy zgodnie z 

uchwałą Nr XL/404/21 

Rady Miejskiej w 
Karlinie z dnia 

29.10.2021 r. 

 

- 

44. 

Dz. nr  7/1    
kw brak 

obr. 

Lubiechowo 

gm. Karlino 

 

796 m² 
działka 

niezabudowana 

brak obowiązującego 
planu zagospodarowania 

przestrzennego,  

brak  wydanej decyzji                  
o warunkach zabudowy i 

zagospodarowaniu terenu, 

w studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego – tereny  
pod zabudowę 

mieszkaniową i 

mieszkaniowo – 
usługową, strefa K 

ochrony konserwatorskiej, 

zgodnie z ewidencją 
gruntów -  grunty orne 

(RIVa) 

 

- 
 

12.000,00 zł 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przetarg ustny 

nieograniczony 
20.12.2021r..  

45. 

Dz. nr  7/2     
kw brak 

obr. 

Lubiechowo 

gm. Karlino 

 

780 m² 
działka 

niezabudowana 

brak obowiązującego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego,  
brak  wydanej decyzji                  

o warunkach zabudowy i 

zagospodarowaniu terenu, 
w studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego – tereny  

pod zabudowę 

mieszkaniową i 

mieszkaniowo – 

usługową, zgodnie z 

ewidencją gruntów -  
grunty orne (RIVa) 

 

- 
 

12.000,00 zł 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przetarg ustny 

nieograniczony 
20.12.2021r..  
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46. 

Dz. nr 97                   
kw brak 

obr. Karścino 

gm. Karlino 

 

1,36 ha 
działka 

niezabudowana 

brak obowiązującego 

planu zagospodarowania 

przestrzennego,  
brak  wydanej decyzji                  

o warunkach zabudowy i 

zagospodarowaniu terenu, 
w studium uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 
przestrzennego – grunty 

rolne,  zgodnie z 

ewidencją gruntów -  
grunty orne (RIIIb, RIVa) 

i nieużytek 

 

- 
 

53.000,00 zł 
- - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

przetarg ustny ograniczony 
20.12 2021r..  

47. 

Dz. nr  174/2 
KO1B/00015918/1          

obr. 004 m. 

Karlino 

ul. Chopina 4 

272 m² 

lokal mieszkalny                  

nr 25                                   

w  budynku 
mieszkalnym 

wielolokalowym 

przy ul. Chopina 4 

 

 

tereny mieszkaniowe 

 
 

- 

94.130,00 zł                             
w tym   

lokal -  93.860 zł 

udział w gruncie 

– 270 zł  

- - - - 

 
 

sprzedaż w drodze  

bezprzetargowej dla 

najemcy 

- 

48. 

Dz. nr  171 
KO1B/00045649/3          

obr. 005 m. 

Karlino 

ul. Plac Jana 

Pawła II 1 

308 m² 

lokal mieszkalny                  

nr 1                                   

w  budynku 

mieszkalnym 

wielolokalowym 

przy ul. Plac Jana 

Pawła II 1 

 

 

tereny mieszkaniowe 

 

 

- 

88.910,00 zł                             

w tym   

lokal -  87.860 zł 

udział w gruncie 

– 1.050 zł  

- - - - 

 
 

sprzedaż w drodze  

bezprzetargowej dla 
najemcy 

- 

49. 

Dz. nr  426/1 
KO1B/00025140/9         

obr. 004 m. 

Karlino 

ul. 4 Marca 1 

1603 m² 

lokal mieszkalny                  

nr 26                                

w  budynku 

mieszkalnym 
wielolokalowym 

przy ul. 4 Marca 1 

 

 
tereny mieszkaniowe 

 

 

- 

126.540,00 zł                             
w tym   

lokal -  124.860 

zł 

udział w gruncie 

– 1.680 zł  

- - - - 

 
 

sprzedaż w drodze  
bezprzetargowej dla 

najemcy 

- 

50. 

Dz. nr  59/2 
KO1B/00027618/5         

obr. 005 m. 

Karlino 

ul. 

Koszalińska 

84 

1603 m² 

lokal mieszkalny                  

nr 2                               

w  budynku 
mieszkalnym 

wielolokalowym 

przy ul. 

Koszalińskiej 84 

 

 
tereny mieszkaniowe 

 

 

- 

142.760,00 zł                             
w tym   
lokal -               

140.780 zł 

udział w gruncie 

– 1.980 zł  

- - - - 

 
 

sprzedaż w drodze  

bezprzetargowej dla 

najemcy 
- 

 

 

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Karlinie oraz zamieszcza na stronach internetowych Urzędu 

www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl na okres 21 dni od dnia 08.11.2021 r. do 29.11.2021 r. Wymieniona cena przestanie obowiązywać z dniem 08.11.2022 r. 

 

                 Burmistrz Karlina  

                  Waldemar Miśko 

http://www.karlino.pl/
http://www.bip.karlino.pl/

