
Urząd Miejski
w Drezde

OGŁOSZENIE Nr GN.6. 2020

BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 6 listopada 2020r.

66-530 D rawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, poł. na terenie miasta Drezdenko.
rezdenko ul. Warszawjajkiącjna podstawie art.35 ust.l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 65 ze zm. )

Burmistrz Drezdenka

ogłasza co następuje

1.
z zasobu nieruchomości Gminy Drezdenko przeznaczone zostały zbycia niżej wymienione nieruchomości:

 
 

 

 

 

 

 

           

. Przeznaczona do:

Lp Nr ewidencyjny Oznaczenie w | powierzchnia „Kołóżenieł . Opis nieruchomości Przeznaczenie w planie miejscowym Sprzedaży Wieczystego eo
nieruchomości Księdze wieczystej w m2 nieruchomości użytkowania uj

KW Nr „lub
(udział) dzierżawę

1 2 3 4 5 6 I 8 9 10

dz 1717 GW1K/00025637/3 1215 Drezdenko ul. Lokal mieszkalny nr 3 o pow. Nieruchomość położonajest na terenie Lokal - -

udz.34/1000 Żeromskiego użytk. 58,33m?* , pomieszczenie oznaczonym symbolem zapisu: MW/UŁ- działka

14B/3 przynależne piwnica o pow. użytk. tereny z przeznaczeniem na funkcję

3,82m? mieszkaniową wielorodzinną i dopuszczenie
funkcji łączności jako funkcji tymczasowej, z

2 KD tereny komunikacji kołowej

dojazdowej publicznej. Gmina nie posiada

gminnego programu rewitalizacji ani
Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

2. 172/1 GW1K/00013135/7 276 Drezdenkoul. Lokal mieszkalny nr 6 o pow. Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -

udz.16/100 Niepodległości użytk. 53,92m? przestrzennego działka

31/6

3. 145/43 GWI1K/00006227/7 576 Drezdenko ul. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. Nieruchomości położone są na terenie Lokal - -
udz.127/1000 Podgórna 84/4 użytk. 43,26m2 oznaczonym symbolami zapisu: działlca

145/39 GW1K/00011032/1 3859 P/U- tereny produkcyjno-usługowe z

udz.100/1000 dopuszczeniem baz, magazynów,i handlu
hurtowego

KDD2 — tereny komunikacji — projektowane
drogi publiczne klasy dojazdowej.

Gmina Drezdenko nie posiada gminnego

programurewitalizacji ani Specjalnej Strefy

Rewitalizacji.

4. 1257/3 GW1K/00015121/0 328 Drezdenko ul. Lokal mieszkalny nr 4 o powużytk. Brak miejscowegoplanu zagospodarowania Lokal - -

udz.20/100 Pułaskiego 5/4 81,80m? przestrzennego działka

    

 

  



 

 

 

 

 
 

 

      

Opłaty wg stawek procentowych Termin do złożenia
Termin wniosku

zagospoda- Wartość , ) 4 Terminy Aktualizacja opłat Okres Cena przez osoby

rowania gruntu w pierwsza roczna akinaliz wnoszenia opłat umowy nieruchomości wymienione w art. 34
zł. ŚCJe: (lokalu) w zł. ust.1 pkt. li 2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- 4.300,00 - - - - własność 156.300,00 6 tygodnilicząc od
dnia wywieszenia

wykazu

- 2.880,00 - - = = 5 własność 75.520,00 iw.

- 3.880,00 - - - - - własność 45.720,00 Iw.

17.640,00
- 4.860,00 - - - ś = własność 128.640,00 Jw.        

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drezdenku:

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: (6. M,..2020r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: .........

 

2020r.

HE

  
Mateusz fsrzymałowski

Zastępfa Burmistrza

 

 


