
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

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

•el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 03. $<$, 2010 r.

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), 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.

Zatwie,



B U R M I S T R Z

Załącznik do zarządzenia Nr #5/2010ul.Gen.Wł.Sikorskiego 41 V ^ .
78-500 Drawsko Pomorskie Burmistrza Drawska Pomorskiego

i«l 094-3633485; fax. 094-3633113 z dnia OO .€&, 2010 roku.

W Y K A Z
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. 102 poz.651 ze zm.) ogłasza się

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

Lp.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Adres
nieruchomości

2.

ul. 11 Pułku
Piechoty 28/3

Gudowo

Gudowo

Gudowo

ul. Stanisławskiego
4A/16

Woliczno

Oznaczenie
geodezyjne

3.
udział

3510/284509
wdz. nr 179/4

dz. nr 161/43
obręb Gudowo

dz. nr 161/42
obręb Gudowo

dz.nr 161/41
obręb Gudowo

udział
2870/76900
dz.nr 130/8

obręb 06

Działki nr
43,44,45,47/1

obręb Woliczno

Pow. działki
w ha

4.

0,1727 ha

0,0374ha

0,0371 ha

0,0369ha

0,0827ha

ogółem
19,51 ha

Nr księgi
wieczystej

5.

KO1D/0001 1123/5

KOI D/00034376/0

KOI D/00034282/4

KO1D/00034281/7

KO1D/00009096/9

10782
11095

Opis
nieruchomości

6.

lokal mieszkalny o pow. 35,1 Om w budynku
wielolokalowym

wykup użytkowania wieczystego na własność

wykup użytkowania wieczystego na własność

wykup użytkowania wieczystego na własność

lokal mieszkalny nr 16 o pow. 28,70 m2

w budynku wielolokalowym

tereny pokopalniane, zasoby geologiczne
złoża występują w pasie między zwałowiskiem
a wyrobiskiem przy granicy zach. działek nr

43,44,47/1 i wzdłuż lasu przy półn. granicy
działki nr 47/1

Forma
sprzedaży

7.

bezprzetargowo

bezprzetargowo

bezprzetargowo

bezprzetargowo

bezprzetargowo

przetarg

Cena
nieruchomości

8.

wartość działki 1.680,-zl
wartość lokalu 77.530,-zł

wartość własności
9.712,-zł+22%VAT

wartość użytk. wieczyst.
6.513,-zl +22%VAT

wartość własności
9.634-zł +22% VAT

wartość użytk. wieczyst.
6.461,-zl +22%VAT
wartość własności

9.582,-zł +22% VAT
wartość użytk. wieczyst.

6.424,-zl +22%VAT

wartość działki 1.548,-zl
wartość lokalu 56.792,-zł

300.000,-zł+22%VAT

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust.l pkt l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć wniosek c,
o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Umieszczono na tablicy ogłoszeń 2010 rokui nabycie w terminie 6 tygodr
Zdjęto z tablicy ogłoszeń

mgr Zblgriie


