WÓJT GMINY ŚWIDWIN
Plac Konstytucji 3-oo Maja 1
78-300 Ś W I D W I N
Świdwin, dnia 20.11.2019 r.

WYKAZ

nieruchomo ści przeznaczonej do sprzeda ży
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.)
Wójt Gminy Świdwin podaje do publicznej wiadomo ści wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Lp

Oznaczenie
nieruchomości wg ksi ęgi
.
wieczystej oraz ewidencji
gruntów

2.
Obręb 0118 Świdwinek
KW K02B/00025302/0
dz. nr 414/1
- o pow. 0,1392 ha
1.

Opis nieruchomości

3.
Nieruchomo ść gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako
działka nr 414/1 o pow. 0,1392 ha po łożona w miejscowo ści
Świdwinek. Zgodnie z rejestrem gruntów nieruchomość
sklasyfikowana zosta ła jako dr - droga.

Wartość rynkowa nieruchomości

4.
900,00 zł

Uwagi

5.
Sprzedaż bezprzetargowa na rzecz w łaściciela
przyległej nieruchomo ści (zgodnie z art. 37 ust. 2
pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomo ściami).

ADNOTACJE:

I. Wykaz nieruchomo ści przeznaczonych do sprzeda ży został opublikowany od dnia 20.11.20 19 r. do dnia .12.12..2019 r. na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Świdwin, w Biuletynie
Informacji Publicznej Urz ędu Gminy Świdwin oraz
w Głosie Koszali ńskim w dniu 29.11.2019 r.
2. Koszty zawarcia umowy notarialnej i op łaty z tytu łu ujawnienia nabywcy w ksi ędze wieczystej ponosi nabywca.
3. W/w nieruchomo ści są wolna od obci ążeń .
4. Osobom, którym przys ługuje pierwsze ństwo w nabyciu powy ższej nieruchomości na podstawie art. 34, ust. I pkt I i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz.2204 ze zm.) powinni złożyć wniosek w tym przedmiocie w Urz ędzie Gminy Swidwin Plac Konstytucji 3 Maja 1,78-300 Swidwin.
5. W przypadku niezłożenia wniosku roszczenie to wygasa.
6. Informacje dot. sprzeda ży ww. nieruchomo ści można uzyskać w Referacie Rolnym, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 48 tut. Urz ędu lub pod nr tel.: 94 36 520
15 do 16wew. 18 lub kom. 729208 926.
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