Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 44/2016
Wójta Gminy Białogard
z dnia 12 lipca 2016 r.
WYKAZ NR 5/2016
nieruchomości stanowiących własność Gminy Białogard przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.) Wójt Gminy
Białogard podaje do publicznej wiadomości, iż zostają przeznaczone do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Białogard.

Lp.

2

Położenie

Pustkowo

Nr
działki

295
298
296/1

Powierzchnia

0,04 ha
0,01 ha
0,09 ha

Nr KW

Opis nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania

Brak

Działki położone w luźnej
strefie zabudowy osady
Pustkówko. Działki stanowią
drogi wewnętrzne,
umożliwiające dojazd do
gruntów rolnych. Najbliższe
otoczenie stanowią pola, łąki
i zabudowa siedliskowa.
Brak ujemnego wpływu
otoczenia na wartość
nieruchomości.

Obszary o
glebach słabych
(tereny
przeznaczone dla
upraw z
dopuszczeniem
zabudowy
gospodarczo –
mieszkalnej
związanej z
produkcją rolną)

Rodzaj zbycia

Cena /Cena
wywoławcza

Bezprzetargowo

2.750,00 zł

1. Osoba, której przysługuje roszczenie o nabycie ww. nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) lub odrębnych przepisów oraz osoba, która jest poprzednim właścicielem
zbywanej nieruchomości pozbawiona prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobierca
złoży wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, skorzysta z przysługującego jej
pierwszeństwa przy zbywaniu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami. W przypadku stwierdzenia braku wpływu wniosku w podanym terminie nieruchomości zostaną
zbyte.
2. Koszty notarialne ponoszą w całości nabywcy.
3. Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości przeznaczonych do zbycia są udzielane w siedzibie Urzędu Gminy Białogard,
pokój
nr 10 lub telefonicznie 94 312 44 03.

4. Niniejszy wykaz zostaje ogłoszony na sołeckiej tablicy ogłoszeń w miejscowości: Pustkowo na tablicy ogłoszeń w siedzibie

Urzędu Gminy Białogard oraz na stronie internetowej http://ug.bialogard.ibip.pl/public/.

