
B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

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

tel. 094-3633485; fax. 094-3633113
ZARZĄDZENIE NR #?/2010

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia

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.

Zafw/ercfzam pod względet.



B U R M I S T R Z
Drawska Pomorskiego

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

łel. 094-3633485; fax. 094-3633113

Załącznik do zarządzenia Nr J / / 2 0 1 0
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia <D września 2010roku.
W Y K A Z

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 roku Nr 102, póz. 651 ze
zm.) ogłasza się poniższy w y k a z nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy DRAWSKO POMORSKIE.

Lp.

1.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Adres
nieruchomości

2.

Jeleniogórska nr 9

ul. Jeleniogórska nr 7

ul. Jeleniogórska nr 5

Gudowo

ul. Gdyńska nr 3

Rydzewo

ul. Kupiecka

Oznaczenie
geodezyjne

3.

dz. nr 250/3
obręb 06

dz nr 250/4
obręb 06

dz.nr 250/5
obręb 06

dz.nr 161/48
obręb Gudowo

dz.nr 202/1
dz.nr 201/2

obrębił

dz.nr 156/2
obręb Rydzewo

dz.nr 480/1
obręb 11

Pow. działki
w ha

4.

0,1230 ha

0,1061ha

0,1054 ha

0,0373ha

0,0668ha
0,0322ha

0,0369 ha

0,0051 ha

Nr księgi
wieczystej

5.

13551

13551

13551

KO1D
/00034324/1

12260
13358

KO1D
/0001 7847/8

10342

Opis
nieruchomości

6.
działka pod budownictwo

mieszkaniowe jednorodzinne

działka pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne

działka pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne

sprzedaż użytkowania
wieczystego na własność

grunt przyległy zabudowany
audynkami gospodarczo -
garażowymi współwłaścicieli
sąsiedniej nieruchomości na
działce nr 202/2 obręb 06

działka zabudowana budynkiem
jyłej świetlicy przeznaczona w
p.z.p. jako „3.8 UH- istniejące
usługi handlowe"

sprzedaż użytkowania
wieczystego na własność

Forma
sprzedaży

7.

przetarg

przetarg

przetarg

bezprzetargowo

bezprzetargowo

przetarg

bezprzetargowo

Cena
nieruchomości

8.

54.000,-zł + VAT

47.000,-zł + VAT

46.000,-zł + VAT

własność 9.686,-zł + VAT
użytkowanie wieczyste 6.487,-zł

+ VAT

45.060,-zł

150.000,-zł

własność! 6.730 + VAT
użytkowanie wieczyste 1 1 .042,-zł

+VAT

Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust.l pkt.l i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna złożyć wniosek
o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. Umieszczono na tablicy ogłoszeń września 2010 roku . Przy sprzedaży
nieruchomości gruntowych do kwoty nabycia zostanie naliczony podatek VAT wg. stawki obowiązującej na dzień sprzedaży.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń 5 U Rf/łlfl/^ T^R Z

mgr


