Sławno, dnia 19 czerwca 2018r.
RGPO. 6840.10.2018
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy
Sławno LVII/423/2018 z dnia 18 maja 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa własności nieruchomości
oznaczonych numerem 177/8 i numerem 170/12 położnymi w obrębie ewidencyjnym Bobrowiczki w Gminie Sławno. Wójt Gminy Sławno podaje do publicznej
wiadomości, że niżej wymienione nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Bobrowiczki stanowiące własność Gminy Sławno zostały przeznaczone do
sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Obręb
ewidencyjny

Numer księgi
wieczystej

KO1E/00006878/5

Numer
działki

177/8

Powierzchn
ię działki

1,0541 ha

Opis nieruchomości
wg. katastru
nieruchomości
R IVa 0,0268 ha
Ps IV 0,9830 ha
Lzr-Ps IV 0,0443 ha

Bobrowiczki

KO1E/00003744/6

170/12

1,0216 ha

Przeznaczenie nieruchomości w
miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego

R V 0,3382 ha
Ps IV 0,1239 ha
Lzr-RV 0,3583 ha
Lzr-PsIV 0,1106 ha
N 0,0906 ha

„3P,U” – tereny obiektów
produkcyjnych, składów i
magazynów, tereny zabudowy
usługowej wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i
komunikacyjną

Opis nieruchomości

Bezpośrednie sąsiedztwo
przedmiotowej nieruchomości
stanowią grunty
niezabudowane przeznaczone
pod zabudowę przemysłową, w
dalszym sąsiedztwie zabudowa
mieszkaniowa oraz grunty
rolne. Kształt działki foremny
zbliżony do prostokąta. Dostęp
do infrastruktury technicznej w
drodze. Dojazd do
nieruchomości drogą gminną
częściowo z płyt jumbo,
częściowo szutrowa.

Cenę brutto
nieruchomości

741 494 zł

718 628 zł

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 1997r. (Dz. U. z 2018r., 121 ze zm.) upływa z dniem 1 sierpnia 2018r. Wykaz o przeznaczeniu w/w nieruchomości do sprzedaży podano do publicznej
wiadomości przez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sławno, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Bobrowiczki oraz na stronach Biuletynu
Informacji Publicznej od dnia 20 czerwca 2018r. do dnia 11 lipca 2018r.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

