
3 U R i V i l S T R Z 
Drawska Pomorskiego 

ul.Gen.Wl.Sikorskiego 41 
78-500 Drawsko Pomorskie ZARZĄDZENIE NR J /\/\l 2014 

BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO 
z dnia 0 \ grudnia 2014 r. 

•fil. 094-3633485; fax. 094-3633113 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2014r. poz.518, poz. 659, poz.805, poz.906), 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. 



b u r m i s t r z 
Drawska Pomorskiego 

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

:el. 094-3633485; fax. 094-3633113 Załącznik do zarządzenia Nr cĄ/J2014 
Burmistrza Drawska Pomorskiego 
z dnia V?, grudnia 2014 r. 

W Y K A Z 
Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. po.518, poz.659, poz.805, poz. 906) 

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

Lp. Adres 
nieruchomości 

Oznaczenie geodezyjne Pow. 
nieruchomości 

Nr księgi 
wieczystej 

Opis 
nieruchomości 

Tryb 
sprzedaży 

Cena 
nieruchomoś 

ci 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
1. ul. Michałowskiego 

Drawsko Pomorskie 
działka nr 130/32 oraz 

udział 1 /23 w działce nr 
130/42 obręb 06 

działka o pow. 2 lm2 

działka o pow.l67m2 K01D/00010570/6 
działka przeznaczona pod budowę 
garażu oraz udział 1/23 w działce 

130/42 
przetarg 5.000,-zł 

+ VAT 
2. ul. Michałowskiego 

Drawsko Pomorskie 
działka nr 130/33 oraz 

udział 1/23 w działce nr 
130/42 obręb 06 

działka o pow. 21m2 

działka o pow.l67m2 KO ID/00010570/6 
działka przeznaczona pod budowę 
garażu oraz udział 1/23 w działce 

130/42 
przetarg 5.000,-zł 

+ VAT 
3. ul. Michałowskiego 

Drawsko Pomorskie 
działka nr 130/34 oraz 

udział 1/23 w działce nr 
130/42 obręb 06 

działka o pow. 21m2 

działka o pow. 167m2 KO ID/00010570/6 
działka przeznaczona pod budowę 
garażu oraz udział 1 /23 w działce 

130/42 
przetarg 5.000,-zł 

+ VAT 
4. ul. Michałowskiego 

Drawsko Pomorskie 
działka nr 130/35 oraz 

udział 1 /23 w działce nr 
130/42 obręb 06 

działka o pow. 21m2 

działka o pow,167m2 K01D/00010570/6 
działka przeznaczona pod budowę 
garażu oraz udział 1 /23 w działce 

130/42 
przetarg 5.000,-zł 

+ VAT 
5. ul. Stefana Okrzei 

Drawsko Pomorskie 
działka nr 5/7 

obręb 018 o pow. 0,1105ha KOI D/00034887/5 
działka pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną,zabudowę turystyczną, 
stanowiska archeologiczne 

przetarg 51.000,-zł 
+VAT 

6. ul. Stefana Okrzei 
Drawsko Pomorskie 

działka nr 4/25 
obręb 018 o pow.0,1014ha K01D/00013418/4 

działka pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną,zabudowę turystyczną, przetarg 44.000,-zł 

+ VAT 
7. ul. Stefana Okrzei 

Drawsko Pomorskie 
działka nr 4/28 

obręb 018 o pow.0,2129ha K01D/00013418/4 
działka pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną,zabudowę turystyczną przetarg 87.000,-zł 

+ VAT 
Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z art. 34 ust.l 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 0 Ą grudnia 2014 roku . 
Zdjęto z tablicy ogłoszeń 


