WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 119 /2012
z dnia 23 października 2012 roku

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity .
Dz.U . z 2010 roku Nr 102 poz.651 ze zmianami) Wójt Gminy Damnica ogłasza n/w wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
L
p

1
1

Oznaczenie nieruchomości wg
KW oraz katastru
nieruchomości

Opis
nieruchomości

Przeznaczenie
w planie
zagospodarowania
i sposób jej
zagospodarowania

2
Damnica ul.W.Witosa 17 –
udział w wysokości 932/10000
w działkach :
- Nr 233/17 pow.0,0292 ha.
Udział stanowi lokal
mieszkalny pow. 50,2 m²
SL1S /00073669/8
- Nr 233/18 o pow.0,0150 ha ,
udział stanowi pomieszczenie
gospodarcze o pow. 14,8 m²
- Nr 233/19 o pow. 0.1905 ha

3
Działki
oznaczone
symbolem B
,położone w
obrębie
geodezyjnym
Damnica – ul.
W.Witosa 17

4
Brak planu
zagospodarowania,
, wg studium teren
przeznaczony pod
zabudowę
mieszkaniowo –
usługową oraz
tereny istniejącego
zainwestowania

Termin
zagospo
darowa
nia
Termin
zagospdarowa
-nia

5
-

Cena nieruch
omości w
złotych

6
27 000,00 –
zwolnienie z
podatku VAT
- lokal po
pierwszym
zasiedleniu

Wysokość
stawek
opłat z
tytułu
użytkowa
nia
Wieczyste
-go

Wysokość
opłat z
tytułu
użytkowani
a,
najmu lub
dzierżawy

Termin
wnoszeni
a opłat

Informacja o
przeznaczeniu do
sprzedaży, oddania
w użytkowanie
wieczyste,
użytkowanie, najem
lub dzierżawę

Termin złożenia
wniosku przez osoby
,którym przysługuje
pierwszeństwo w
nabyciu
nieruchomości na
podstawie art. 34
ust.1 pkt.1 i 2

7
-

8
-

9
-

10
Sprzedaż w drodze
przetargu
nieograniczonego

11
Do 12 listopada
2012 roku

2

Damnica ul. Różana działka
Nr 347/2 ha - księga wieczysta
SL1S/00029169/0

Działka
oznaczona
symbolem B
,położona w
obrębie
geodezyjnym
Damnica – ul.
Różana

Brak planu
zagospodarowania,
, wg studium teren
przeznaczony pod
zabudowę
mieszkaniowo –
usługową oraz
tereny istniejącego
zainwestowania

9700,00 +23%
podatku VAT

Sprzedaż w drodze
przetargu
nieograniczonego

Do 12 listopada
2012 roku

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Damnica i sołectwach przez okres 21 dni tj.od dnia 23 października 2012 roku od
dnia 12 listopada 2012 roku oraz ogłoszeniu w prasie lokalnej i na stronie BIP Damnica
Po upływie podania wykazu do publicznej wiadomości zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na sprzedaż w/w nieruchomości.

