
BURMISTR Z  
Drawska Pomorskiego 

ul.Gen.WISikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie 

tel. 94-363341351 fax. 94-3633113 ZARZĄDZENIE NR  "  / 2020 
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 

z dnia  2,   czerwca 2020 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia 

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 zbycia nieruchomości wyszczególnione w wykazie nieruchomości 
przeznaczonych do zbycia, 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. 

SPRAWDZONO 
POD WZGLĘDEM 
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K - 3 6 2 



BURMISTRZ 
Drawska Pomorskiego 

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

tel. 94-3633485: fax. 94-363311?", 
Załącznik do zarządzenia Nr .r 7../2020 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia .1 L. czerwca 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.), ogiasza się  poniższy wykaz 
nieruchomości stanowiących własność  Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonych do zbycia. 

Lp. Oznaczenie 
nieruchomości wg. Księgi 
Wieczystej oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Przeznaczenie 
nieruchomości i sposób jej 

zagospodarowania 

Cena 
nieruchomości 

Forma 
zbycia 

1.  Lokal mieszkalny nr 1 wraz  
z udziałem w częściach 

wspólnych nieruchomości, 
w tym  

udział  do 155/1000 w 
prawie współwłasności  

nieruchomości gruntowej 
na działce nr 174/4 obręb 

0011 przy ul. Sybiraków 2 
w Drawsku Pomorskim 

KW nr KO1D/00012174/4 

pow.  działki 
0,0362 ha 

pow.  lokalu 
37,40 m2  

Lokal mieszkalny nr 1 w budynku 
nr 2 położonym przy ul. Sybiraków 

w Drawsku Pomorskim. 
Powierzchnia lokalu — 37,40 m2 . 
Do lokalu przynależą  2 piwnice o 
pow.  10,20 m2 oraz pomieszczenie 
gospodarcze o  pow.  8,70 m2. Lokal 

znajduje się  na parterze budynku 
dwukondygnacyjnego z poddaszem 

mieszkalnym, 

W planie 
zagospodarowania 

przestrzennego działka 
posiada zapis 53 MW,U — 

tereny zabudowy 
mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zabudowy 
usługowej. 

Nieruchomość  zabudowana 
jest budynkiem 

mieszkalno-usługowym. 

61.700,00 zł  Bezprzetargowa 
sprzedaż  na rzecz 

najemcy 

2.  Lokal użytkowy nr K1  
wraz z udziałem w 

częściach wspólnych 
nieruchomości, w tym  
udział  do 100/1000 w 

prawie współwłasności 
nieruchomości gruntowej 
na działce nr 346/2 obręb 

0011 przy ul. Piłsudskiego 
29 w Drawsku Pomorskim 
KW nr KOI D/00009094/5 

pow.  działki 
0,0650 ha 

pow.  lokalu 
69,40 m2  

Lokal użytkowy nr KI w budynku 
nr 29 położonym przy ul. 
Piłsudskiego w Drawsku 

Pomorskim. 
Powierzchnia lokalu — 69,40 m2 . 
Lokal znajduje się  w kondygnacji 
podziemnej budynku mieszkalno- 
użytkowego. Przeznaczenie lokalu 

— kotłownia. 

W planie 
zagospodarowania 

przestrzennego działka 
posiada zapis 119 MW,U — 
zabudowa mieszkaniowa 
wielorodzinna, zabudowa 

usługowa. 
Nieruchomość  zabudowana 

budynkiem mieszkalno- 
usługowym. 

59.200,00 z1 Wniesienie 
aportu do spółki 



Z P  

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  .1..  czerwca 2020 roku. Zdjęto z tablicy ogłoszeń  2020 roku. 
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