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ZARZĄDZENIE NR . .. / 2020 

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 
z dnia  3 D • OG. 2020 r. 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 

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

§1. Przeznacza się  do zbycia nieruchomość  wyszczególnioną  w wykazie nieruchomości, 
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. 
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BURMISTRZ 
Drawska Pomorskiego 

ul.Gen.W.Sikorskiego 41 
Za14823ttiicoitaiesztvitreaw Nr  gA  Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia  3)  czerwca 2020 r. 

tel. 94-3533485; fax. 94-3633113 

Wykaz 

Na podstawie  art.  35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 poz.65, poz. 284), ogłasza się  poniższy 
w yk a z nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Drawsko Pomorskie przeznaczonej do zbycia. 

Oznaczenie 
nieruchomości /wg 
Księgi Wieczystej 

Powierzchnia 
dziatki 

przeznaczonej do 
zbycia 

Wartość  % 
nieruchomości 

gruntowej 
zabudowanej 

Opis nieruchomości i jej przeznaczenie UWAGI 

Udział  % w działce nr 121 obręb 
Linowno 33 gmina Drawsko Pomorskie 
KW KO1D/00002938/5  

2,3000 ha 44.750,00zl 
Nieruchomość  zabudowana budynkiem 
mieszkalnym wolnostojącym oraz dwoma 
budynkami gospodarczymi, wpisana do rejestru 
zabytków pod nr A-543 decyzją  z dnia 12 lutego 
1966r. 

Bezprzetargowo 
na rzecz współwłaściciela 
nieruchomości 

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń  na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drawsku 
Pomorskim. 

Umieszczono na tablicy ogłoszeń  w dniu  30  czerwca 2020 r. 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń  w dniu  2020 r. 
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