Świdwin, dnia I 1.09.2018 r.

WÓJT GMINY Ś WIDWIN
Plac Konstytucji 3-go Maja 1

WYKAZ
nieruchomo ści przeznaczonej do sprzeda ży w Berkanowie

78-300 Ś WIDWIN

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.)
oraz Uchwały Rady Gminy Swidwin Nr XL VII/297/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r.
Wójt Gminy Swidwin podaje do publicznej wiadomo ści wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia, która stanowi wspólwiasno ść
Gminy Swidwin
- Oznaczenie nieruchomości
wg księgi wieczystej oraz
L
ewidencji gruntów

1.

2.

\Juręu
13er.anowo
Nr księgi wieczystej:
K02B/00009057/9
dz nr 69/1 o Pow. O 1320 ha
D

1.

1

Opis nieruchomości

Wartość rynkowa
nieruchomości

4.

5.

Do sprzedaży przeznacza si ę Y2 części niewydzielonej z działki nr
69/1 o powierzchni: 0,1320 w skład której wchodzi:
połowa budynku mieszkalnego nr 21 w której znajduje si ę lokal
mieszkalny nr I o pow. u żytkowej 65,86m 2 ,
- 172 czçśé wspólnych części budynku i działki nr 69/1 na której
znajduje się budynek mieszkalny.
-

19 900 zł

Uwagi

Sprzedaż w przetargu
nieograniczonym.
Przeznaczenie - teren zabudowy
mieszkaniowej.

ADNOTACJE:

1. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży został opublikowany od dnia 12.09.2018 r. do dnia 03.10.2018 r. na tablicach og łoszeń Urzędu Gminy
Swidwin, B ł P Urzędu Gminy oraz na stronie internetowej www.monitorurzedowy.pl .
2. Koszty zawarcia umowy notarialnej i op łaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
3. W/w nieruchomo ść jest wolna od obci ążeń .
4. Osobom, którym przysługuje pierwsze ństwo w nabyciu powyższej nieruchomo ści na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 ze zm.) powinni z łożyć wniosek w tym przedmiocie w ci ągu 6 tygodni od dnia
wywieszenia powyższego wykazu (tj. do 17.10.2018 r.). W przypadku nie z łożenia wniosku w podanym terminie roszczenie to wygasa.
5. Informacje dot. sprzeda ży ww. nieruchomości można uzyskać pod nr tel.: 729 208 926.
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