WÓJT GMINY ŚWIDWIN

Plac Konstytucji 3-go Maja 1
78-300 Ś wIDWIN

Świdwin, dn. 04.03.2020 r.
WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzeda ży w Smardzku

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.)
Wójt Gminy Swidwin podaje do publicznej wiadomo ści wykaz nieruchomo ści przeznaczonej do sprzeda ży
Oznaczenie
nieruchomoś ci wg isi ęgi
Lp
wieczystej oraz
ewidencji gruntów
1.
2.
Obręb 0042 Smardzko
KW K02B/000193 73/3
dz. nr 28/122
O POW. 0,0024 ha

Opis nieruchomo ści

3.
Nieruchomość jest położona w kompleksie zabudowy
gospodarczej i gara żowej na obrzeżu wsi. W pobli żu
znajduje się zabudowa mieszkaniowa. Dojazd
do działki dogodny wewnętrzną drogą gruntową.
Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania
Gminy Świdwin utracił swoj ą ważność 3 1.12.2003 r.
Teren na którym znajduje si ę wyceniana działka był
przeznaczony pod zabudow ę mieszkaniową (14MN).
W obowiązuj ącym Studium uwarunkowa ń i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdwin
1 nie przewiduje si ę zmian w użytkowaniu tej działki.

Wartość rynkowa
nieruchomości

Uwagi

4.

5.

650,00 zł

Sprzedaż w drodze przetargu
nieograniczonego.

ADNOTACJE:
I. Wykaz nieruchomo ści przeznaczonej do sprzeda ży został opublikowany od dnia 06.03.2020 r. do dnia 28.03.2020 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy Swidwin oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz ędu Gminy Głosie Koszali ńskim w dniu 27.03.2020 r.
2. Koszty zawarcia umowy notarialnej i op łaty z tytułu ujawnienia nabywcy w ksi ędze wieczystej ponosi nabywca.
3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
4. Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo 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 2019 r. poz. 506 ze zm.) powinni złożyć wniosek w tym przedmiocie w ci ągu 6 tygodni od dnia
wywieszenia powy ższego wykazu (tj. do 18.04.2020 r.).
5. W przypadku niezłożenia wniosku w podanym terminie roszczenie to wygasa.
6. Informacje dot. sprzeda ży ww. nieruchomo ści można uzyskać pod nr tel.: 729 208 926.
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