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Załącznik do Zarządzenia Nr RO Ś 6840/73/2018
Wójta Gminy Swidwin z dnia 01.10.20 18 r.

Plac K ons tytucji 3-go Maja 1
783o o Ś W1 DWN

ROŚ .6840.24.20 18

WYKAZ
nieruchomo ści przeznaczonej do sprzeda ży w miejscowości Zą browo
Na podstawie art. 35 ust. I ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. 121 ze zm.),
Uchwały Rady Gminy Swidwin Nr XL VIII/303/201 X i Ni - XLVIII/304/2018 z dnia 28 września 2018 r.
Wójt Gminy Swidwin podaje do publicznej wiadomo ści nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
L

Oznaczenie nieruchomo ś ci
wg ksi ęgi wieczystej oraz
ewidencji gruntów

Opis nieruchomo ści

2.

1.

Ząbrowo 10/3
Nr księgi wieczystej:
1.
K02B/00015298/5
dz. nr 15
- obręb 0017

Powierzchnia
lokalu
mieszkalnego

Udział w
nieruchomo ś ci
wspólnej

Cena lokalu
mieszkalnego

4.

5.

6.

7.

Lokal mieszkalny nr 3 obejmuje 2
pokoje, kuchnię i łazienkę . Położony na
parterze 3-rodzinnego budynku.

i
47.23 111'

3307/10000

14.500 z ł

4242/10000

23.000 zł

Ząbrowo 10/2
Lokal mieszkalny nr 2 obejmuje 2
Nr księgi wieczystej:
pokoje, kuchnię i łazienkę, spiżarkę j
2 K02B/00015298/5
78. 22
przedpokój. Położony na parterze 3dz. nr 15
rodzinnego budynku.
- obręb 0017
* od ceny zastosowana zostanie bonifikata wynikaj ąca z uchwaly Rady Gminy

Uwagi

Sprzedaż dla najemcy

Sprzedaż dla najemcy

AflN(ITACJF

1. Wykaz nieruchomo ści przeznaczonej do sprzeda ży został opublikowany od dnia 01.10.2018 r. do dnia 21.10.2018 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy
Swidwin, BłP Urzędu Gminy.
2. Zgodnie z przepisami art.68 ust. 1 pkt 7) w/w ustawy oraz Uchwaly Nr XLVIII/303/2018 i Nr XLVIII/304/2018 Rady Gminy Świdwin z dnia
28.09.2018 r. najemcom lokali mieszkalnych przysiuguje bonifikata od ceny sprzeda ży lokalu.
3. Sprzedaż lokali zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art.43 ust. I pkt 2) i 10) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ług.
4. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomo ści na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 wy żej powołanej ustawy muszą złożyć
odpowiedni wniosek w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
5. Koszty zawarcia umowy notarialnej i opłaty z tytułu ujawnienia nabywcy w księdze wieczystej ponosi nabywca.
Świdwin dnia 01.10.2018 r.
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