
B U R M I S T R Z 
Drawska Pomorskiego 

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

tel 094-3633485i (a*. 094-3633113 
ZARZĄDZENIE NR 4 0 / 2 0 1 3 

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 
z dnia /l 2. marca 2013 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 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 lr. Nr 64 poz.341, Nr 106 poz.622, Nr 
129 poz.732, Nr 135 poz.789, Nr 163 poz.981, Nr 187 poz.1110, Nr 224 poz.1337, z 2012 r. 
poz.908, poz. 951, poz.1256, poz.1429, poz.1529), 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. 

\ 

Zatwierdzam pod względem 



B U R M I S T R Z 
Orawska Pomorskiego Załącznik do zarządzenia Nr Y P / 2 0 1 3 

ul.Gen.W.Sikorskiego 41 Burmistrza Drawska Pomorskiego 
76-500 Orawsko Pomorskie 2 d n i a Ą £ m a r c a 2013 r . 

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113 W Y K A Z 
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zmianami) ogłasza się poniższy w y k a z 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy DRAWSKO POMORSKIE. 

L 
P 

Adres 
nieruchomości 

Oznaczenie geodezyjne Pow. 
nieruchomości 

Nr księgi 
wieczystej 

Opis 
nieruchomości 

Tryb 
sprzedaży 

Cena 
nieruchomości 

1. lokal mieszkalny wraz z udziałem 
48/881 w prawie współwłasności 
nieruchomości gruntowej 
(ul. 11 Pułku Piechoty 42/2, 

DrawskoPoml Pom.1 

budynek na działkach 
nr 95 obręb 11 

nr 96/1 obręb 11 
nr 94/5 obręb 11 

działki o 
pow. 0,0232ha 
pow.0,0398 ha 
pow. 0,0062ha 

K O I D 
/00009756/4 
/00010203/3 
/00026208/3 

lokal mieszkalny 
o pow.47,60m2 

bezprzetargowo 
na rzecz najemcy 

Cena działek 
3.910,-zł 

Cena lokalu 
104.720,-zł 

2. 
lokal mieszkalny wraz z udziałem 

382/1000 w prawie współwłasności 
nieruchomości gruntowej 
(Łabędzie 4/2 gmina Drawsko Pom.) 

budynek na działce 
nr 178 obręb Łabędzie 

działka o 
pow. 0,1802ha 

gruntowa 
K01D/00000222/9 

lokalowa 
K01D/00036727/0 

lokal mieszkalny 
o pow. 68,60m2 

bezprzetargowo 
na rzecz najemcy 

74.760,-zł 

3. 
udziału na współwłasność 2/3 

nieruchomości zabudowanej domem 
mieszkalnym 

Suliszewo 83 gmina Drawsko 
Pomorskie 

działka nr 236/3 
obręb Suliszewo 

działka o 
pow. 0,0448ha 

K01D/00000760/2 
udział do 2/3 w prawie 
współwłasności nieruchomości 
zabudowanej budynkiem 
mieszkalnym 1-kondygnacyjnym 
z poddaszem niemieszkalnym, nie 
podpiwniczony 

bezprzetargowo 
na rzecz 

współwłaściciela 
nieruchomości 

26.830,-zł 

4. 
Gudowo nr 60 

Drawsko Pomorskie 
działka nr 282/49 

obręb Gudowo 
działka o 

pow. 0,0189 ha K01D/00017843/0 
nieruchomość zabudowana 
budynkiem mieszkalnym 
jednorodzinnym 

bezprzetargowo 
na rzecz najemcy 

39.240,-zł 

5. ul. Gdyńska nr 9 
Drawsko Pomorskie 

działka nr 205/11 
obręb 06 

działka o 
pow. 0,0605 ha 

K01D/00010923/6 
grunt przyległy zabudowany 
garażem wolnostojącym z 
którego korzystają 
współwłaściciele sąsiedniej 
nieruchomości na działce 205/4 
obręb 06 miasta Drawsko Pom. 

bezprzetargowo 
na rzecz 
współwłaścicieli 
działki 205/4 
obręb 06 

30.030,-zł 

6. 
Gajewo 

gmina Drawsko Pomorskie 
działka nr 17/2 
obręb Gajewo 

działka 
o pow. 0,0316ha 

K01D/00013292/4 grunt przyległy niezabudowany na 
poprawienie warunków 
zagospodarowania sąsiedniej 
nieruchomości 

bezprzetargowo 
na rzecz 
współwłaściciela 
działki nr 5/15 
obręb Gajewo 

4.023,-zł+VAT 

.>—» 
Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust.l pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 
o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Umieszczono na tablicy ogłoszeń Ą^ marca 2013 roku . 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń 

winna: 
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