Świdwin, dnia 05.02.2019 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Kluczkowie (zgodnie z załącznikiem)
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r . poz.2204 ze zm.) Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomości
nieruchomości przeznaczone do sprzedaży
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Adres
nierucho
mości

Numer działki,
KW

2

3

5

Kluczkowo

Działka nr 111/1
KW
KO2B/00029428/7
oraz udział 1/8 w
dz. nr 111/4

18.000 zł
(słownie:
osiemnaście
tysięcy)

Kluczkowo

Działka nr 111/2
KW
KO2B/00029428/7
oraz udział 1/8 w
dz. nr 111/4

Kluczkowo

Działka nr 111/3
KW
KO2B/00029428/7
oraz udział 1/8 w
dz. nr 111/4

Kluczkowo

Działka nr 111/4
KW
KO2B/00029428/7

Kluczkowo

Działka nr 111/5
KW
KO2B/00029428/7
oraz udział 1/8 w
dz. nr 111/4

Kluczkowo

Działka nr 111/6
KW
KO2B/00029428/7
oraz udział 1/8 w
dz. nr 111/4

Kluczkowo

Działka nr 111/7
KW
KO2B/00029428/7
oraz udział 1/8 w
dz. nr 111/4

Kluczkowo

Działka nr 111/8
KW
KO2B/00029428/7
oraz udział 1/8 w
dz. nr 111/4

Kluczkowo

Działka nr 111/9
KW
KO2B/00029428/7
oraz udział 1/8 w
dz. nr 111/4

Powierzch
nia
w ha i m²

0,1075 ha
1.075 m²

0,1033 ha
1.033 m²

0,1279 ha
1.279 m²

0,1166 ha
1.166 m²

0,1172 ha
1.172 m²

0,1352 ha
1.352 m²

0,1176 ha
1.176 m²

0,1168 ha
1.168 m²

0,1194 ha
1.194 m²

Cena netto
Sposób zapłaty

Forma zbycia

6

7

Jednorazowo przed
podpisaniem umowy
notarialnej

15.600 zł
(słownie:
Jednorazowo przed
piętnaście
podpisaniem umowy
tysięcy sześćset)
notarialnej

23.300 zł
(słownie:
dwadzieścia
trzy
tysiące trzysta)

11.000 zł
(słownie:
jedenaście
tysięcy)
21.700 zł
(słownie:
dwadzieścia
jeden
tysięcy
siedemset)

Jednorazowo przed
podpisaniem umowy
notarialnej

Jednorazowo przed
podpisaniem umowy
notarialnej-zgodnie
z udziałem

Jednorazowo przed
podpisaniem umowy
notarialnej

24.600 zł
(słownie:
Jednorazowo przed
dwadzieścia
podpisaniem umowy
cztery
notarialnej
tysiące sześćset)
21.800 zł
(słownie:
dwadzieścia
jeden tysięcy
osiemset)
22.800 zł
(słownie:
dwadzieścia
dwa tysiące
osiemset)
24.600 zł
(słownie:
dwadzieścia
cztery tysiące
sześćset)

Jednorazowo przed
podpisaniem umowy
notarialnej

Jednorazowo przed
podpisaniem umowy
notarialnej

Jednorazowo przed
podpisaniem umowy
notarialnej

Na własność

Na własność

Na własność

Opis nieruchomości

UWAGI

8
Działka położona na obrzeżu wsi z dostępem do drogi wewn. i
powiatowej w kierunku Bierzwnicy. Działka ma dostęp do
sieci wodociągowej i ma możliwość doprowadzenia sieci
elektrycznej. Na nieruchomości znajdują się zakrzaczenia
i samosiejki drzew.
Sprzedaż wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w działce nr
111/4 stanowiącej drogę dojazdową.
Działka położona na obrzeżu wsi z dostępem do drogi wewn. i
powiatowej w kierunku Bierzwnicy. Działka ma dostęp do
sieci wodociągowej i ma możliwość doprowadzenia sieci
elektrycznej. Na nieruchomości znajdują się zakrzaczenia
i samosiejki drzew.
Sprzedaż wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w działce nr
111/4 stanowiącej drogę dojazdową.
Działka położona na obrzeżu wsi z dostępem do drogi wewn. i
powiatowej w kierunku Bierzwnicy. Działka ma dostęp do
sieci wodociągowej i ma możliwość doprowadzenia sieci
elektrycznej. Na nieruchomości znajdują się zakrzaczenia
i samosiejki drzew.
Sprzedaż wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w działce nr
111/4 stanowiącej drogę dojazdową.

Sprzedaż nieruchomości
w przetargu ustnym
nieograniczonym.
Przeznaczenie: pod
zabudowę
jednorodzinną.
Sprzedaż nieruchomości
w przetargu ustnym
nieograniczonym.
Przeznaczenie: pod
zabudowę
jednorodzinną.
Sprzedaż nieruchomości
w przetargu ustnym
nieograniczonym.
Przeznaczenie: pod
zabudowę
jednorodzinną.

Sprzedaż udziału
Jest to wydzielona wewnętrzna droga gruntowa do
wynoszącego po 1/8
Na
sąsiadujących z nią działek przeznaczonych pod zabudowę
części niewydzielonej
współwłasność jednorodzinną. Na nieruchomości znajdują się zakrzaczenia
w działce nr 111/4.
i samosiejki drzew.

Na własność

Na własność

Na własność

Na własność

Na własność

Działka położona na obrzeżu wsi z dostępem do drogi wewn. i
powiatowej w kierunku Bierzwnicy. Działka ma dostęp do
sieci wodociągowej i ma możliwość doprowadzenia sieci
elektrycznej. Na nieruchomości znajdują się zakrzaczenia
i samosiejki drzew.
Sprzedaż wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w działce nr
111/4 stanowiącej drogę dojazdową.
Działka położona na obrzeżu wsi z dostępem do drogi wewn. i
powiatowej w kierunku Bierzwnicy. Działka ma dostęp do
sieci wodociągowej i ma możliwość doprowadzenia sieci
elektrycznej. Na nieruchomości znajdują się zakrzaczenia
i samosiejki drzew.
Sprzedaż wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w działce nr
111/4 stanowiącej drogę dojazdową.
Działka położona na obrzeżu wsi z dostępem do drogi wewn. i
powiatowej w kierunku Bierzwnicy. Działka ma dostęp do
sieci wodociągowej i ma możliwość doprowadzenia sieci
elektrycznej. Na nieruchomości znajdują się zakrzaczenia
i samosiejki drzew.
Sprzedaż wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w działce nr
111/4 stanowiącej drogę dojazdową.
Działka położona na obrzeżu wsi z dostępem do drogi wewn. i
powiatowej w kierunku Bierzwnicy. Działka ma dostęp do
sieci wodociągowej i ma możliwość doprowadzenia sieci
elektrycznej. Na nieruchomości znajdują się zakrzaczenia
i samosiejki drzew.
Sprzedaż wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w działce nr
111/4 stanowiącej drogę dojazdową.
Działka położona na obrzeżu wsi z dostępem do drogi wewn. i
powiatowej w kierunku Bierzwnicy. Działka ma dostęp do
sieci wodociągowej i ma możliwość doprowadzenia sieci
elektrycznej. Na nieruchomości znajdują się zakrzaczenia
i samosiejki drzew.
Sprzedaż wraz z udziałem wynoszącym 1/8 części w działce nr
111/4 stanowiącej drogę dojazdową.

Sprzedaż nieruchomości
w przetargu ustnym
nieograniczonym.
Przeznaczenie: pod
zabudowę
jednorodzinną.
Sprzedaż nieruchomości
w przetargu ustnym
nieograniczonym.
Przeznaczenie: pod
zabudowę
jednorodzinną.
Sprzedaż nieruchomości
w przetargu ustnym
nieograniczonym.
Przeznaczenie: pod
zabudowę
jednorodzinną.
Sprzedaż nieruchomości
w przetargu ustnym
nieograniczonym.
Przeznaczenie: pod
zabudowę
jednorodzinną.
Sprzedaż nieruchomości
w przetargu ustnym
nieograniczonym.
Przeznaczenie: pod
zabudowę
jednorodzinną.

ADNOTACJE :
1. Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu sprzedaży nieruchomości.
2.Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05.02.2019 r. do dnia 26.02.2019 r. na tablicy ogłoszeń Gminy Świdwin, wszystkich sołectwach gminy Świdwin, w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Świdwin oraz lokalnej Gazecie Głos Koszaliński (w dniu 22.02.2019 r. )
3. Informacji udziela Referat Rolny, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod nr tel.: 729 208 926 lub 94 36 520 15 do 16

Kazimierz Lechocki
WÓJT GMINY ŚWIDWIN

Województwo: zachodniopo,morskie
Jednostka ewidencyjna: 321606_2, Swidwin - Gmina
Obr ę b: 0076, Kluczkowo
Dział ka,: 111/1, 111/2, 111/3, 11114, 11
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