WÓJT GMINY Ś WjDWI.

Plac Konstytucji 3-go
78-300 Ś w 1 D

Świdwin, dnia 03.02.2017 r.

Maja I
W. 1 N

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzeda ży

Na podstawie art. 35 ust. 1 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 wiadomo ści nieruchomo ść przeznaczon ą do sprzedaży
Adres
n ieruchomoś ci

Numer działki,
KW

Powierzchnia
dzia łki w m2

Cena

1

2

3

4

Działka nr 164/28
Świdwin
KW
ul. Szczeci ńska
KO2B/00028785/
58
O

1.416

353.000,00 zł
(słownie:
trzysta
pięćdziesiąt trzy
tysiące)

Opis nieruchomo ś ci

UWAGI

5

6

Na działce znajduje si ę 4 kondygnacyjny budynek (w tym
użytkowe poddasze i jedna kondygnacja podziemna - piwnica)
od wielu lat nie u żytkowany przeznaczony do adaptacji na budynek
wielorodzinny. Pierwotnie w budynku tym mieściły się biura
Nadle śnictwa Świdwin. Projektowana powierzchnia użytkowa
wynosi 446,51 m2 Obecnie stan techniczny elementów
konstrukcyjnych jest dobry, wyko ńczeniowych słaby. Zgodnie
z projektem adaptacji na budynek mieszkalny niezb ędna będzie
gruntowa przebudowa z wymianą konstrukcji dachu. W planie
zagospodarowania przestrzennego miasta Świdwina teren ten
oznaczony jest symbolem 45 MW i przeznaczony jest pod
zabudowę wielorodzinn ą.
.

Sprzedaż nieruchomo ści w
przetargu nieograniczonym.
Wycena nieruchomo ści została
sporządzona przez rzeczoznawc ę
maj ątkowego.

ADNOTACJE:
I. Zgodnie z art. 34 ust. I pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami w okresie 6 tygodni od daty publikacji wykazu przys ługuje prawo roszczenia.
2. Wykaz ten wywiesza si ę na okres 21 dni tj. od dnia 06.02.2017 r. do dnia 26.02.2017 r. na tablicy ogłosze ń Gminy Swidwin wszystkich sołectwach gminy
Świdwin, „Glosie Koszalińskim" oraz zamieszcza si ę na stronach internetowych www;gmina.swidwin.pI oraz www.ug.swidwin.ibip.p!
3. Uwagi i roszczenia nabycia nieruchomo ści można składać w pok. 48 Urzę du Gminy w Swidwinie Pl. Konstytucji 3-go Maja I codziennie w godzinach od 7.30 do 15.00.
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