
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113
ZARZĄDZENIE NR 4f 72012

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnła<?Y marca 2012 r.

C

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. l ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2010r. Nr 102 poz.651, Nr 106 poz.675, Nr 143 poz.963, Nr 155
poz.1043, Nr 197 poz.1307, Nr 200 poz.1323, z 201 Ir. Nr 64 poz.341, Nr 106 poz.622, Nr
129 poz.732, Nr 135 poz.789, Nr 163 poz.981, Nr 187 póz. 1110, Nr 224 póz. 1337), zarządza
się, co następuje:

§1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości wyszczególnione w wykazie nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, który
podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Drawsku Pomorskim.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do zarządzenia Nr

DrawskapimLLgo Burrmstrza Drawska Pomorskiego
ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41 z dnia 21 marca 2012 r.
78-500 Drawsko Pomorskie W Y K A 7

tsl 094 3633436* fux 094 ^fiTłU1}
Na podstawę art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 r. Nr 102, póz. 651, z późn. zmianami)

ogłasza się poniższy w y k a z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy DRAWSKO POMORSKIE.

L

P

1.
1.

2.

3.

4.

Adres
nieruchomości

2.
lokal mieszkalny wraz z udziałem
495/1000 w prawie współwłasności
nieruchomości gruntowej (Suliszewo nr
69/1)

lokal mieszkalny i pomieszczenie
gospodarcze wraz z udziałem do
6520/20580 w prawie współwłasności
nieruchomości gruntowej
'Gudowo 50/1 gmina Drawsko Pom.)

lokal mieszkalny i pomieszczenie w
judynku gospodarczym wraz z udziałem

179/1000 w prawie współwłasności
nieruchomości gruntowej (ul. 4 Marca

nr 4/1 Drawsko Pom.)

ul. Starogrodzka

Oznaczenie
geodezyjne

3.

budynek na
działce nr 109 obręb

Suliszewo

budynki na działkach
onr 129/5,129/6

obręb Gudowo

budynki na działce
nr 157 obręb 11

działka nr
8/10 obręb 14

Pow.
nieruchomości

4.

działka o
pow. 0,6400ha
lokal - 44 m2

działki o pow.
ogółem 0,0464ha

lokal -59,70m2

działka o pow.
0,0358ha

lokal- 26m2

działka o pow.
l,6824ha

Nr księgi
wieczystej

5.

KO1D/00000137/6

KO1D/00029210/1
KOI D/0002921 1/8

KO1D/00012171/3

KOI D/0001 361 9/3

Opis
nieruchomości

6.

lokal mieszkalny

lokal mieszkalny

lokal mieszkalny

działka pod
zabudowę

produkcyjno-
usługową

Forma
sprzedaży

7.

bezprzetargowo
na rzecz najemcy

bezprzetargowo
na rzecz najemcy

bezprzetargowo
na rzecz najemcy

przetarg

Cena
nieruchomości

8.

37.120,-zł

58.910,-zł

42.780,-zł

221.000,-zł
+ VAT

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust.l pkt l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć wniosek
o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Umieszczono na tablicy ogłoszeń marca 2012 roku .
Zdjęto z tablicy ogłoszeń
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