Świdwin, dnia 11.04.2018 r.

WÓJT GMINY Ś WIDWIN

WYKAZ
nieruchomo ści przeznaczonych do sprzeda ży

Pac Konstyticji 3-go Maja 1
78-300 Ś W I D W I N

Adres riieruchoLp

mości

-

1

Obrę b 0027
Rusinowo

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.)
Wójt Gminy Swidwin podaje do publicznej wiadomości nieruchomo ści przeznaczone do sprzeda ży

Numer działki, KW

2

Działka nr
107/5
KW

Powierzc
hnia

Cena

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomo ści w miejscowym planie
zagospodarowania

UWAGI

3

4

5

(I

7

Wartość prawa własności
5400 zł
Wartość użytkowania
wieczystego 4100 zł
Różnica wartości: 1282 zł
w zaokrągleniu. 1300 zł

Działka jest położona przy głównej drodze przebiegaj ącej przez wieś w
:ierunku Berkanowa. W bezpo średnim sąsiedztwie są grunty rolne i
Izialka z remizą strażacką . Dział ka jest zabudowana małym budynkiem
klepu.

V miejscowym planie zagospodarowania, który utraci ł ważność 31
rudnia 2003 r. działka jest oznaczona symbolem 20 UH, Ul, a w
pisie czytamy: „OSP - remiza i świetlica-do dalszego u żyticowania.
1>unkt sprzedaży pomocniczej Os-do dalszego u żytkowania. Wiata,
rzystanek PKS." W obowi ązuj ącym Studium nie przewiduje si ę
mian w użytkowaniu dział ki.

I 1 339
ha

Wartość prawa własności
138.300 zł
Wart
wieczystego 84 584 zł
Różnica wartości: 53716z1

)ziałka jest polożonaw strefie peryferyjnej miasta w pobli żu ul.
;półdzielczej.
y bezpośrednim sąsiedztwie są działki z zabudową magazynową oraz
runty przeznaczone pod zabudowę.

:godnie zobowi ązuj ącym ogólnym planem zagospodarowania
rzestrzennego Miasta Swidwina, teren na którym znajduje si ę działka
est oznaczony symbolem 12 P. S. UR, a w opisie czytamy: „Teren
.abudowy przemysłowej, magazynowo-sk ładowej i usł ug rzemiosła",

0,3234
ha

ałkajest położona w strefie peryferyjnej miasta w pobli żu ul.
łdzietczej.
bezpośrednim s ąsiedztwie są działki z zabudową magazynową oraz
Wartość użytkowania
nty przeznaczone pod zabudow ę.
wieczystego 21.161 zł
nt niejest zabudowany. Na cz ęści dział ki są składowane materiały
Różnica wartości 13439zł
ludowlane.

godnie z obowi ązuj ącym ogólnym planem zagospodarowania
„ rzestrzennego Miasta świdwina, teren na którym znajduje si ę dział ka
est oznaczony symbolem 12 PS, UR, aw opisie czytamy: „Teren
abudowy przemysłowej, magazynowo-składowej i usł ug rzemiosła".

0,4118
ha

Wartość prawa własności
44.100
Wartość uży tkowania
wieczystego 26.972 zł
Różnica wartości: 18.128z1

)zialka jest połozosa w strefie peryferyjnej miasta w poblizu ul.
półdzielczej.
V bezpośrednim są siedztwie są działki z zabudow ą magazynową oraz
runty przeznaczone pod zabudow ę
)ziałka jest w części zabudowana części ą budynku magazynowego,

godnie zobowi ązuj ącym ogólnym planem zagospodarowania
rzestrzennego Miasta Świdwina, teren na którym znajduje si ę dział ka
est oznaczony symbolem 12 P. S, UR, a w opisie czytamy: ‚„Teren
.abudowy przemys łowej, magazynowo-skł adowej i usług rzemiosła"

Wartość prawa własności
25.000 zł
Wartość użytkowania
wieczystego 15.290 zł
Różnica wartości: 9710z1

Dziaikajest położona w strefie peryferyjnej miasta w pobli żu ul.
póldzielczej.
V bezpośrednim s ąsiedztwie są działki z zabudową magazynową oraz
sunty przeznaczone pod zabudow ę.
)ziałka jest zabudowana cz ęścią budynku magazynowego.

godnie z obowi ązuj ącym ogólnym planem zagospodarowania
rzestrzennego Miasta Swidwina, teren na którym znajduje si ę działka
est oznaczony symbolem 12 P, 5, UR, a w opisie czytamy. „Teres
.abudowy przemysłowej, magazynowo-sk ładowej i usług rzemiosła".

355

m2

KO2B10001482619
-

2

Obręb 004
Swidwin

Dział ka nr
16/1 8
16/18
KW
KO2B/0002 1548/8

-

Obręb
004
Świdwin

Działka nr
16/33
KW
KO2B/00022938/6

Wartość prawa wł asności
34600zł

-

Obręb 004
Świdwin

Obrę b 004
Świd Win

Działka nr
16/34
KW
K02B/00026645/3

Działka nr
16/3 5
KW
K02B10002774113

0,2208

ha

zł

Bezprzetargowo na
wniosek użytkownika
wieczystego (art. 32 ust.
1 ustawy z dnia
21 .08. 1 997 r. o
gospodarce
nieruchomo ściami (Dz.
U. z 2018 r. poz. 121 ze
zm.).
Wycena nieruchomo ści
została sporządzona
przez rzeczoznawc ę
maj ątkowego.
Nabywca pokrywa
koszty przygotowania
nieruchomo ści
do sprzedaży.

ADNOTACJE:
I. Wykaz został opublikowany od dnia 12.04.2018 r. do 02.05.2018r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy, BlP Urzędu Gminy Świdwin, oraz na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .
2. Zgodnie z art. 34 ust. I pkt. I ustawy o gospodarce nieruchomo ściami w okresie 6 tygodni od daty publikacji wykazu przysługuje prawo roszczenia.
3. Uwagi i roszczenia nabycia nieruchomo ści można składać w pokoju nr 48 Urzędu Gminy w Swidwinie Plac Konstytucji 3-go Maja I
Sporz.: Anna Pietiyka
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