Zarządzenie Nr 51/12
Starosty Sławieńskiego
z dnia 03 września 2012 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości
gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze
przetargu ustnego nieograniczonego
Na podstawie art. 23 ust. 1,art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz.
651 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 403/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia
27 lipca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości, zarządzam co
następuje:
§ 1. Ustala się cenę wywoławczą przeznaczonej do zbycia w drodze pierwszego przetargu
ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu
Państwa, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako
działka
nr 297/2 o powierzchni 0,0735 ha , Kw KO1K/00091586/9, położona w jednostce
ewidencyjnej 321303_2-Darłowo, obręb 0006-Dąbki w wysokości netto - 45 000,00 zł
(słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100).
§ 2. Sporządza się i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, o której mowa
w § 1 zarządzenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia, powierza się Wydziałowi Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Sławieński
Wojciech Wiśniowski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ………/12
Starosty Sławieńskiego
z dnia ………. 2012 roku

WYKAZ
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651
z późn. zm.) Starosta Sławieński ogłasza, co następuje: przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej
wymienioną nieruchomość stanowiącą własność Powiatu Sławieńskiego, położoną w Dąbkach, gm. Darłowo.
Położenie i nr Kw

Jednostka
ewidencyjna
321303_2-Darłowo,
obręb 0006-Dąbki,
miejscowość
Dąbkowice,
Kw
KO1K/00091586/9

Działka nr

Powierzchnia

Cena
sprzedaży
(netto)

Opis nieruchomości

Forma zbycia
nieruchomości

Sposób zapłaty

297/2

0,0735 ha

45 000,00

Działka niezabudowana, graniczy z
droga dojazdową i jeziorem, kształt
wydłużonego prostokąta, teren
płaski przy jeziorze podmokły.
Naprzeciwko działki, po drugiej
stronie drogi znajdują się
nieruchomości zabudowane
obiektami turystycznymi. Użytki; Ps
VI.
W MPZP przeznaczona jest pod
tereny zabudowy usług turystyki o
maksymalnym w.i.z. 0.5 –
oznaczone symbolem UT-1

Zbycie prawa własności w
drodze przetargu ustnego
nieograniczonego

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie
później niż 3 dni przed zawarciem umowy
przenoszącej własność.
Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie
podatek VAT według zasad obowiązujących
w dniu przetargu

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Sławnie przez okres 21 dni.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 641 ze zm.) upływa
………….. ………………. 2012 roku.
Wywieszono dnia ………………….. 2012 r.
Okres wywieszenia upływa z dniem …………………………2012 r.

