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OGLOSZENIE Nr GN. 7. 2021
BURMISTRZA DREZDENKA

z dnia 23 lipca 2021r.

Burmistrz Drezdenka

ogłasza co następuje

I.

z zasobu nieruchomości Gminy Drezdenko przeznaczona została zbycia niżej wymieniona nieruchomość:

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży, poł. na terenie gminy Drezdenko.
1szawSkKaDziałając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( tekst jednolity Dz. U. z 2020r.poz. 1990 ze zm.)
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1. 209/48 GWIK/00030484/3 8703

    

Trzebicz

 

Działka położona w obrębie Trzebicz
„otoczenie stanowi zabudowa

przemysłowaoraz usługowa. Działka w
kształcie regularnym, teren równy,

dojazd drogą asfaltową. Działka

położonajest wstrefie uzbrojenia w
energię elektryczną, wodociąg wiejski i

kanalizację zbiorczą, Działka
zabudowanajest budynkiem byłej stacji
uzdatniania wody o pow. użytkowej
90,39m? W budynku znajdują się

pozostałości po urządzeniach służących
do uzdatniania wody .Przez działkę

przebiegają sieci infrastruktury

technicznej tj. kanalizacji sanitarnej,

wodociągu oraz energii elektrycznej

wraz z trzema nieczynnymi studniami
głębinowymi. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie do ustanowienia na

czas nieokreślony nieodpłatnej

służebnościprzesyłu na rzecz Gminy
Drezdenko  

Działka numer 209/48 „obręb Trzebicz zgodnie z
uchwałą Nr LVI/486/2018 Rady Miejskiej w
Drezdenku z dnia 31.01.2018r. w sprawie

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w miejscowości Trzebicz

„ogłoszoną w Dz.Urz.Woj. Lubuskiego poz. 336z

dnia 6.02.2018r. położonajest na terenach
oznaczonych symbolem zapisu: P/U = teren

obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
lub zabudowy usługowej.

 

Działka - Ę
zabudowana

  
 

Opłaty wg stawek procentowych

Termin  
Wartość

gruntu w zł.
zagospoda-

rowania aktualiz
acja

pierwsza roczna
Terminy

wnoszenia opłat
Aktualizacja opłat Okres umowy

nieruchomości

(netto) w zł.

Termin do złożenia
wniosku

przez osoby wymienione

w art. 34 ust.l pkt. li 2

Cena

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
        - własność  223.415,00 6 tygodnilicząc od dnia

wywieszenia wykazu   
Śr

Wywieszono na tablicę ogłoszeń: <A

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:
©t..2021r.
«+ 202Ir.

 

II.
a tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Drezdenku:

   

 

 

 

  


