
BURMISTRZ 
F.:)pvska Pomorskiego 

ul.  Geri.  V.,it.Sikorskiego 41 
78-600 Orziv.,sko Pomorskie 

teL 94-3633485; fax. 94-3633113 

ZARZĄDZENIE NR 4.-.5g  / 2020 
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 

z dnia  .3...  marca 2020 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Na podstawie  art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284) zarządza się, co następuje: 

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

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

OZysztoj  zerwiński 



Załącznik do zarządzenia Nr 3,9   /2020 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia.... marca 2020 roku. 

WYKAZ 
Na podstawie  art.  35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.), oglasza się  poniższy wykaz 
nieruchomości stanowiących własność  Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do sprzedaży. 

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości wg. Księgi 
Wieczystej oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

Cena 
nieruchomośc 

i 

Forma 
sprzedaży 

1.  dz. nr 59/4 obręb 0010 
miasta Drawsko Pomorskie 

KW nr KOI D/00013432/8 

0,1446 ha Działka niezabudowana, położona w 
zachodniej części miasta przy ul. 
Lubuskiej. Sąsiedztwo stanowią  

tereny niezabudowane, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz 

tereny usługowe. Posiada dostęp do 
drogi publicznej (dojazd drogą  

gruntową). Działka nieuzbrojona 
(możliwość  uzbrojenia w media - 
uzbrojenie znajduje się  w drodze). 

Kształt regularny - prostokąt. 

Działka w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego posiada 

zapis: 
1.17MN — projektowana 

zabudowa niskiej 
intensywności. 

Działka 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona. 

75.000,00 z1 
+ 

23% podatku 
VAT 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

2.  dz. nr 59/5 obręb 0010 
miasta Drawsko Pomorskie 

KW nr KO1D/00013432/8 

0,1781 ha Działka niezabudowana, położona w 
zachodniej części miasta przy ul. 
Lubuskiej. Sąsiedztwo stanowią  

tereny niezabudowane, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz 

tereny usługowe. Posiada dostęp do 
drogi publicznej. Działka 

nieuzbrojona (możliwość  uzbrojenia 
w media - uzbrojenie znajduje się  w 

drodze). Kształt — prostokąt ze 
ściętym jednym narożnikiem. 

Działka w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego posiada 

zapis: 
1.17MN — projektowana 

zabudowa niskiej 
intensywności. 

Działka 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona. 

92.000,00 z1 
+ 

23% podatku 
VAT 

Przetarg ustny 
nieograniczony 



%) 
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3.  dz. nr 59/8 obręb 0010 
miasta Drawsko Pomorslcie 

KW nr KO1D/00013432/8 

0,1769 ha Działka niezabudowana, położona w 
zachodniej części miasta przy ul. 
Lubuskiej. Sąsiedztwo stanowią  

tereny niezabudowane, zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna oraz 

tereny usługowe. Posiada dostęp do 
drogi publicznej (dojazd drogą  

gruntową). Działka nieuzbrojona 
(możliwość  uzbrojenia w media - 
uzbrojenie znajduje się  w drodze). 

Kształt regularny - prostokąt. 

Działka w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego posiada 

zapis: 
1.17MN — projektowana 

zabudowa niskiej 
intensywności. 

Działka 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona. 

86.000,00 zł  
+ 

23% podatku 
VAT 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

4.  dz. nr 16 obręb 0006 miasta 
Drawsko Pomorskie 

KW nr KO1D/00011677/3 

0,0750 ha Działka niezabudowana, położona w 
północnej, peryferyjnej części 

miasta. Sąsiedztwo stanowią  tereny 
niezabudowane oraz zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

Posiada dostęp do drogi publicznej 
(dojazd drogą  gruntową). Działka 
nieuzbrojona. Kształt regularny - 

prostokąt. 

Działka w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego posiada 

zapis: 
1.69  MN  — adaptowana 

zabudowa jednorodzinna. 

Działka 
niezagospodarowana, 

nieogrodzona. 

40.000,00 zł  
+ 

23% podatku 
VAT 

Przetarg ustny 
nieograniczony 

5.  dz. nr 83/9 obręb 0010 
miasta Drawsko Pomorskie 

KW nr KO1D/00006122/0 

0,0889 ha Działka niezabudowana, położona w 
centralnej części miasta przy ul. 

Seminaryjnej. Sąsiedztwo stanowi 
zabudowa usługowa oraz zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna. 
Posiada bezpośredni dostęp do drogi 

publicznej. Działka uzbrojona. 
Kształt nieregularny. 

Działka w miejscowym 
planie zagospodarowania 
przestrzennego posiada 

zapis: 
67U — zabudowa usługowa. 

Działka zagospodarowana 
jako droga dojazdowa do 
zakładów usługowych. 

36.000,00 zł  
+ 

23% podatku 
VAT 

Przetarg ustny 
ograniczony 

rii( 



6. Lokal mieszkalny nr 5 wraz  
z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, 
w tym  

pow.  dziatki 
0,0265 ha 

pow.  lokalu 

Lokal mieszkalny nr 5 w budynku nr 
19 położonym przy ul. Sikorskiego w 

Drawsku Pomorskim. 
Powierzchnia lokalu — 54,60 m2  . Do 

W planie 
zagospodarowania 

przestrzennego działka 
posiada zapis 59MW,U — 

85.600,00 z1 Bezprzetargowo, 
sprzedaż  na rzecz 

najemcy 

udział  do 148/1000 w 54,60 m2  lokalu przynależy ubikacja o  pow.  zabudowa mieszkaniowa 
prawie współwłasności 1,70 m2  oraz piwnica o  pow.  2,50 m2. wielorodzinna, zabudowa 

nieruchomości gruntowej 
na działce nr 266/1 obręb 

Lokal znajduje się  na I i II piętrze w 
budynku dwukondygnacyjnym z 

usługowa. 

0011 przy ul. Sikorskiego poddaszem zaadaptowanym na cele Nieruchomość  zabudowana 
19 w Drawsku Pomorskim mieszkalne. jest budynkiem 

mieszkalno-usługowym. 
KW nr KO1D/00020720/6 

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z  art.  34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć  wniosek o nabycie w 
terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń  .9...  marca 2020 roku. Zdjęto z tablicy ogłoszeń  2020 roku. 
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