
 

  Nowogard, dnia 02.12.2020r. 
WYKAZ Nr 2 

Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży zgodnie z art. 13 
i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1774 ze zm.) 

L.p. Oznaczenie 

nieruchomości 
wg katastru 

Oznaczenie 

nieruchomości wg 

księgi wieczystej 

Opis 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania 

Cena udziału w 

działce 

Stan 

władania 
Warunki 

płatności 

Forma zbycia 

1. Obręb 2 
m. Nowogard 
przy ul. Leśnej 

 

nieruchomość 

składająca się z 

działki o 

numerach 

ewidencyjnych 

40/1 o pow. 

547 m2 
 

KW nr 

SZ1O/000026784/6 

nieruchomość 

niezabudowana 

pod budowę 

boksów 

garażowych 

Przeznaczenie określone 

w Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy i Miasta 

Nowogard przyjętym uchwałą 

Nr XLIV/345/02 Rady Miejskiej 

w Nowogardzie z dnia 27 czerwca 

2002 roku, zmienionego uchwałą 

Nr XLV/380/10 Rady Miejskiej 

w Nowogardzie z dnia 

3 listopada 2010 r. 

- działka nr ewid. 40/1 

oznaczona jest w studium 

symbolem: uprawy polowe, łąki i 

pastwiska. 

 

8.000,00zł 

(cena udziału w 

działce pod 

budowę jednego 

boksu 

garażowego) 

własność Jednorazowo 

przed 

zawarciem  

aktu  

notarialnego 

Przetarg 

nieograniczony 

 

                    Pierwszeństwo w nabyciu ww nieruchomości, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków: 

  
1.przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w 

wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu; 
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 przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35  ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia 

wywieszenia wykazu. 
   
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, pokój nr 206, tel.(91) 39-26-226.    
Wykaz podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni  tj. od dnia 2.12.2020r. do dnia 23.12.2020 r.  


