
a     U     R     M     1.     S     T     R     Z
Drawska  PomorsklegO

uLGen.WLSikorsklegO  41
78-5uO  DrawskO  Pomorskie

/eI.  Og4.-3633d85:  fax.  094.3633113 ZARZADZENIE   NR  74/2016
BIJRMISTRZA  I)RAWSKA  POMORSIunGO

zdnia    18maja  2016r.

w sprawie lvyhazu nieruchomoSci przeznaczonych do sprzedaZy

Na   podstawie   art.   35   ust.    1   usta\vy   z   chia   21   siexpnia   1997   I.   o   gospodarce
nieruchomoSciami  (Dz.U.  z  2015r.  poz.1774,  poz.1777,  z  2016r.  poz.65)  zarzadza  sie>  co
nastepuje..

§1. Przeznacza  sic do  sprzedaZy  lrieruChOmOSci \vyszczeg61nione w `vykazie nieruchomoSci
przeznaczonych  do  sprzedaZy  stanowiap)m  zalapzhik    do  niniejszego  zarzadzenia,  kt6ry
podlega  vyywieszeniu na  olnes  21  dni  na tablicy  ogloszed  w siedzibie  Urzedu hdiejskiego
w Drawsku Pomorskim.

§2. Zarzadzenie wchodzi w dycie z driem podjecia.



8URRAISTRZ
DrawSka PomOrSkiegO

ul.Gen.VVI.SikOrSkiegO 41
78-5OO  DraWSkO PomOrSkie

ll   nqdi633485; fax. 094-363311 3 Zalacznik do zarzqdzenia  Nr  74/201 6
Burmistrza    Drawska  Pomorskiego
z dnia  18 maja 2016roku.

WYKA\Z
Na podstawie art.35 ustanvy z dnia 21  siexpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami ( Dz.U. z 2015 poz.1774 z p6in. zmianami)  oglasza

sis ponizszy  w y k a z  hieruchomoSci przeznaczonych do sprzedaZy  na terenie  gminy DRAWSKO  POMORSKH.

Lp. Acres Oznaczehie Pow. dzialki Nr ksiegi Opis Forma Cena
nienIChOmOSci geodezyjne wha wiecaystej nieruchomo5ci sprzedady nieruchomo5ci

1. 2' 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1.

ul. Gdyfiska dzialka ur  169/1
0,1 003ha KOID/00013606/9

dzialka pod zabudowe mieszkaniowa PrZetarg 51.000,-zl + VAT
Drawsko Pomorskie obreb 006 i ednorodzlnna,

2.
ul. Gdyfisha dzialha   nr  169/2

0,1 003ha KOID/00013606/9
dzialha pod zabudowe mieszkaniowa PrZetarg 54.000,-zl + VAT

Drawsko Pomol.shie obreb 006 i edrlorodzmna,

3.
ul. Gdyfisha dzialha  nf  169/3

0,1003 ha KOID/00013606/9
dzialka pod zabudowe mieszkaniowa PrZetarg 54.000,-zI + VAT

Drawsko Pomol.skie obreb 006 i ednorodzlrma,

4.
ul. Gdyfisha deialha  lit  169/4

0,1003 ha KOID/00013606/9
dzialka pod zabudove mieszhaniowa PrZetarg 51.000,-z1 + VAT

Drawsko Pomo1.Sk|e obreb 006 jednorodzirma

Osoba> kt6rej przysfuguje roszczenie o nabycie nieruchomo5ci z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustavry o gospodarce nieruchomoSciami winna
zfoZy6 vmiosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Przy sprzedaZy nieruchomo§ci  do kwoty nabycia zostanie
naliczony podatek VAT wg. stawhi obowiazujapej na dziefi sprzedaZy.
Umieszczono na tablicy ogfoszefi  18 maja 2016 rorfu

Za


