Świdwin, dnia 29.08.2017r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonej do sprzeda ży
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2017 r. poz.2 147 ze zm.)
i Uchwały Rady Gminy Swidwin Nr XXXVI/225/2017 Wójt Gminy Swidwin podaje do publicznej wiadomo ści
nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży
Adres
nieruchamoś ci

Numer
działki, KW

Powierzchn
ja

Opis nieruchomo ś ci

Cena

6

2

W miejscowym planie
zagospodarowania, który
)ziałka jest położona w
itracił ważność 31 grudnia
rodkowej części wsi przy
W03 r. działka jest położona
Wartość prawa łównej drodze
ia terenie przeznaczonym
własności
)rzebiegaj ącej przez
)od zabudowę usługową.
rzybysław. W
11000zł
W obowiązującym Studium
)ezpośrednim sąsiedztwie są uwarunkowań i kierunków
Wartość
gospodarowania
użytkowania Iziałki z zabudową
nieszkaniową i usługową.
zestrzennego dla gminy
wieczystego
)ziałka zabudowana jest
widwin, działka położona
7100zł
)udynkiem mieszkalnym
[est na terenie
jednorodzinnym.
rganizowanego
downictwa
ieszkaniowego.
„

Obrę b
Przybyslaw

Działka nr
222/2
KW
K0213/000087
93/3

Przeznaczenie
nieruchomo ś ci w
miejscowym planie
zagospodarowania

615 rn 2

UWAGI

7

Bezprzetargowo na wniosek
użytkownika wieczystego (art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 2 1.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze
zm.).
Wycena nieruchomo ści została
sporządzona przez rzeczoznawc ę
maj ątkowego.
Nabywca pokrywa koszty
przygotowania nieruchomo ści do
sprzedaży.

ADNOTACJE:
1. Wykaz został opublikowany od dnia 30.08.2017 r. (10 19.09.2017r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, BłP Urzędu Gminy Świdwin, sołectwie Przybysław oraz
na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .
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. Uwagi i roszczenia nabycia nieruchomości można składać w pokoju nr 48 Urzędu Gminy w Swidwinie Plac Konstytucji 3-go Maja 1.
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