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nieruchomo ści przeznaczonej do sprzeda ży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
Wójt Gminy Swidwin podaje do publicznej wiadomo ści nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży
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Opis nieruchomo ści
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Działka po łożona jest na obrze żu gruntów rolnych wsi Bełtno w sąsiedztwie
działek rolnych. Kszta łt działki regularny, teren wyrównany z wyjątkiem
małego oczka wodnego znajduj ącego się w zagłębieniu terenu. Działka w części
12.500 zł
użytkowana jest rolniczo, w cz ęści przy oczku wodnym jest poro śnięta
(słownie:
krzakami i samosiewami drzew. Kilka z nich ma cechy u żytkowe.
(Iwanaście tysięcy
Miejscowy plan przestrzennego zagospodarowania utraci ł ważność 31.12.2003
pięćset)
r. Działka znajdowała si ę na terenie przeznaczonym na cele rolne.
obowiązuj ącym stuydiuiri uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy nie przewiduje zmian w dotychczasowym przeznaczeniu
terenu. Działka sklasyfikowana jako Rilla - 0,36 ha i N - 0,05 ha

Sprzedaż nieruchomości w
przetargu nieograniczonym.
Wycena nieruchomo ści została
sporządzona przez rzeczoznawc ę
majątkowego.

ADNOTACJE:
1. Wykaz nieruchomości publikowany będzie w dniach od 23.09.2020 r. do 13.10.2020 r. na tablicy og łoszeń Urzędu Gminy Świdwin, w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Swidwin, ponadto w gazecie lokalnej „G łos Koszali ński" w dniu 30.10.2020 r.
2. Zgodnie z art. 34 ust. l pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo ściami w okresie 6 tygodni od daty publikacji wykazu przys ługuje prawo roszczenia.
3. Uwagi i roszczenia nabycia nieruchomo ści można składać w pok. 48 Urzędu Gminy w Swidwinie Pl. Konstytucji 3-go Maja 1 codziennie od poniedzia łku do piątku
w godzinach od 7.30 do 15.00.
4. Szczegółowych informacji dotycz ących wykazu mo żna zasi ęnąć w Referacie Rolnym, Ochrony Srodowiska i Gospodarki Komunalnej Urz ędu Gminy Swidwin (pokój nr
48) lub telefonicznie: 94 36520 15 do 16 wew. 18 kom.: 729 208 926.
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