
Urząd Miejski

w Drezdenku
66-530 Drezdenkoul. Warszawska 1

OGŁOSZENIE Nr GN.4. 2020

BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 28 września 2020r.

wsprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, poł. na terenie miasta Drezdenko.

Działając na 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:

Przeznaczonado:
. = P i lanie miej p |

Ly Nr ewidencyjny Oznaczenie w | powierzchnia „Położenie Opis nieruchomości PAAŻZAME W DZAMIE IIMAJAGOWYMA Sprzedaży Wieczystego pnia
P| nieruchomości księdze wieczystej w m2 nieruchomości użytkowania A

KWNr „lub
(udział) dzierżawę

1 5 3 4 5 6 z 8 9 10
1. 258/1 GW1K/00003062/1 193 Drezdenkoul. Lokal mieszkalny nr 5 o pow. Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal . w

udz.15/100 Niepodległości użytk.58,35m? przestrzennego działka

27/5

2. 172/1 GWIK/00013135/7 276 Drezdenkoul. Lokal mieszkalny nr 4 o pow. Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -
udz.15/100 Niepodległości użytk.45,86m? przestrzennego działka

31/4

3. 178/1 GW1K/00013649/3 290 Drezdenko ul. Lokal mieszkalny nr 13 o pow. Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -

udz.60/1000 Niepodległości użytk.52,57m? , pomieszczenie przestrzennego działka
30/13 przynależne piwnica o

pow.użytk.1,80m*

4 19 GW1K/00023410/2 2065 Drezdenko ul. |Lokal mieszkalny nr 1 o pow.użytk. Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -

udz.11/100 Dworcowa1/1 54,2m? pomieszczenie przynależne przestrzennego działka

piwnica o pow. użytk.18,4m*

3 19 GW1K/00023410/2 2065 Drezdenko Lokal mieszkalnynr 3 o Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -

udz.11/100 Dworcowa 1/3 pow.użytk.54,2m? pomieszczenie przestrzennego działka

przynależne piwnica o pow.

użytk.18,2m*

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 
           
 

 

 

 

 

   

6. 586/1 GW1K/00028018/9 344 Drezdenko Lokal mieszkalny nr 1 o pow. Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -

udz. Lwowska 10/1 użytk.40,26m? „pomieszczenie przestrzennego działka

303/1000 przynależne -pom. gospodarcze o

pow. użytk.7,78m2

7. 368/1 GW1K/00028018/9 344 Drezdenko Lokal mieszkalny nr 3 o pow. Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -

udz.390/1000 Lwowska 10/3 użytk.54,41 pomieszczenia przestrzennego działka
przynależne- pom. gospodarcze o

pow. użytk.9,52m* pom.
gospodarcze o pow.użytk. 7,82m2

8. 559/6 GW 1K/00007341/9 461 Drezdenko Lokal mieszkalny nr 5 o pow. Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -

udz.18/100 Krakowska 7/3 użytk.46,53m?, pomieszczenie przestrzennego działka

przynależne — pom. gospodarcze o
pow. 2,47m?

9. 1246/11 GW1K/00003195/2 517 Drezdenko ul. Lokal mieszkałny nr 43 o Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -

udz.3/100 Mickiewicza pow.55,19m?, pomieszczenie przestrzennego działka

6D/43 przynależne piwnica o pow.

u.zytk.1,88m?

10. 1717 GWIK/000235637/3 1215 Drezdenko Lokal mieszkałny nr 2 o pow. Nieruchomość położonajest na terenie Lokal - -

udz.27/1000 Żeromskiego użytk. 50,40m?,pomieszczenie oznaczonym symbolem zapisu: MW/UŁ- działica
14B/2 przynależne piwnica o pow. tereny z przeznaczeniem nafunkcję

użytk.5,03m? mieszkaniową wielorodzinnąi dopuszczenie
funkcji łącznościjako funkcji tymczasowej,2

KD — tereny komunikacji kołowej

dojazdowej publicznej

11. 830 GW1K/00013575/3 693 Drezdenko Lokal mieszkalny nr 2 o pow. Brak miejscowego planu zagospodarowania Lokal - -

udz.11/100 Pierwszej użytk.24,65m?,pomieszczenie przestrzennego działka
Brygady 52/2 przynależne piwnica o pow. użytk.

4,15m? oraz pomieszczenie
gospodarcze o pow. użytk, 7,88mż

Opłaty wg stawek procentowych Termin do złożenia

Termin wniosku

zagospoda- Wartość . z . Terminy Aktualizacja opłat Okres Cena przez osoby
rowania gruntu w Pierwsza roczna alktualliz wnoszenia opłat umowy nieruchomości wymienione wart. 34

zł. Acja (lokalu) w zł. ust.1 pkt. 1i2

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

- 2.660,00 - - - - własność 104.540,00 6 tygodni licząc od

dnia wywieszenia

wykazu

u 3.330,00 = - - - - własność 75.170,00 Jw.

- 1.600,00 - - - = u własność 93.650,00 Fw.           
  

 

 



 

15.280,00 własność 53.820,00

15.280,00 własność 53.820,00
8.650,00 własność 67.350,00

11.140,00 własność. 91.560,00

6.890,00 własność 80.910.00
1.450,00 własność 143.550,00
3.410,00 własność. 122.590,00

7.130,00 własność 34.970,00

 

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

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: 7 (0. ...2020r.

2020r.

  


