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Drawsko, dnia 7 stycznia 2013 roku 
UG-ZPGG.6840.7.2011  
UG-ZPGG.6840.6.2012  

 
WÓJT  GMINY  DRAWSKO 

 
Działając 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 zm.) w związku z 
Uchwałą nr 3/2011 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Leśnictwa, Rolnictwa, 
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z dnia 24 listopada 2011 
roku w sprawie: wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości (części działki  nr 167 w obrębie 
Kamiennik) i Uchwałą nr 2/2012 Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, 
Leśnictwa, Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Drawsko z 
dnia 8 listopada 2012 roku w sprawie: wyrażenia opinii na sprzedaż nieruchomości (działki  nr 
122/9 w obrębie Kamiennik). 

 
podaje do publicznej wiadomości  w y k a z  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 

wchodzących w skład zasobu Mienia Gminy Drawsko: 
 
PRZEDMIOT SPRZEDAŻY:  

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana  składająca się z działek: nr 167/2, o 

pow. 0,0127ha i nr 122/9, o pow. 0,0174ha położonych w obrębie Kamiennik. Działki ujawnione są 

w księgach wieczystych: nr 167/2 – KW nr PO2T/00023891/3, nr 122/9 – KW nr 

PO2T/00022133/5 prowadzonych przez Sąd Rejonowy w Trzciance, VI Zamiejscowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych w Czarnkowie. Nieruchomości te, zgodnie z miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są: nr 167/2 – pod usługi – symbol planu 3U, nr 

122/9 – pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – symbol planu. 

Cena nieruchomości: 3789zł/netto+23%Vat (871,47zł), tj. 4660,47zł/brutto. 

Sposób sprzedaży: Sprzedaż prawa własności – sprzedaż bezprzetargowa na polepszenie warunków 

zagospodarowania nieruchomości przyległej, działki nr 168. 

Do ceny nieruchomości zostaną doliczone koszty przygotowania nieruchomości do 

sprzedaży w kwocie 4773,20 zł- koszty mogą ulec zmianie. Koszty płatne są przelewem na konto 

Gminy Drawsko w BS Wieleń nr 75896000030000212120000010 na 3 dni przed dniem zawarcia 

notarialnej umowy sprzedaży. 

Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości – po cenie podanej w niniejszym wykazie – 

przysługuje osobie, która spełnia jeden z poniższych warunków: 

1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 

roku o gospodarce nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o 

nabycie w terminie do 22 lutego 2013 roku, 
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2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej 

nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o 

nabycie w terminie do 22 lutego 2013 roku. 

W związku z powyższym wzywa się w/w osoby do składania oświadczeń o skorzystaniu  z 

pierwszeństwa nabycia nieruchomości i przyjęciu ceny sprzedaży podanej w wykazie. 

Przedmiotowe oświadczenie należy składać w Urzędzie Gminy w Drawsku, ul. Powstańców Wlkp. 

121, 64-733 Drawsko w terminie do 22 lutego 2013 roku. 

W przypadku stwierdzenia braku wpływu oświadczenia, o którym mowa wyżej nieruchomości 

zostaną sprzedane w trybie określonym w niniejszym wykazie. 

Należność za nabycie nieruchomości płatna będzie w całości  przelewem na konto Gminy 

Drawsko w BS Wieleń nr 75896000030000212120000010 na 3 dni przed dniem zawarcia 

notarialnej umowy sprzedaży. 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w UG Drawsko, I piętro, 

pokój nr 11 lub pod nr telefonu 67/2569063, wewn, 152, osoba prowadząca sprawę Mirosława 

Drózd. 

 

 
    Marek Tchórzka 
Wójt Gminy Drawsko 

 


