Świdwin, dnia 09.01.20 17 r.

WÓJT GMINY ŚWIDWIN

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzeda ży

Plac KontWcjt 3 - go Maja I

78-300 S W I D W I N

Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2015r . poz. 1774 ze zm.)
Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży
Adres
nieruchomosci

Numer
działki KW

I

2

Beitno

-

Działka nr 237
KW
K02B/000237
96/5

Powierzchnia
w ha

Cena

Opis nieruchomo ś ci

UWAGI

3

4

5

6

O 4100

12.000 zi
(s łownie:
dwana ś cie tysi ęcy)

Działka położona jest na obrze żu gruntów rolnych Wsi Beitno w Sprzedaż nieruchomości w
sąsiedztwie działek rolnych. W pobliżu znajduje si ę ferma trzody przetargu nieograniczonym.
chlewnej. Kształt działki regularny, teren wyrównany z wyjątkiem Wycena nieruchomo ści została
małego oczka wodnego znajduj ącego się w zagłębieniu terenu. sporządzona przez
Działka w części użytkowana jest rolniczo, w cz ęści przy oczku rzeczoznawc ę maj ątkowego.
wodnym jest p,.--.rośnięta krzakami i samosiewami drzew. Kilka z Nieruchomo ść przeznaczona do
nich ma cechy u żytkowe.
rolniczego u żytkowania.
Działka sklasyfikowana jako RIlIa - 0,36 ha i N - 0,05 ha
1

ADNOTACJE:
1. Przeznaczenie działki jest w uwagach wykazu ( rubryka 6).
2. Zgodnie z art. 34 ust. l pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami w okresie 6 tygodni od daty publikacji wykazu przys ługuje prawo roszczenia.
3. Wykaz ten wywiesza si ę na okres 21 dni tj. od dnia 09.01.2017 r. do dnia 29.01.2017 r. na tablicy ogłoszeń Gminy Swidwin wszystkich so łectwach gminy
Świdwin, lokalnej gazecie „Forum Regionalne" oraz zamieszcza si ę na stronach internetowych www.gmina.swidwin.pl oraz www.ug.swidwin.ibip.pl
4. Uwagi i roszczenia nabycia nieruchomo ści można składać w pok. 48 Urzędu Gminy w Swidwinie Pl. Konstytucji 3-go Maja I codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00.
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