
Znak: GG.6840.5.2020.MK 
WYKAZ NR 5/20 

 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2020, poz. 65 z późń. zm.), Burmistrz Polic podaje 
do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży w formie przetargu ustnego 
nieograniczonego następujące nieruchomości z obrębu 3-Trzebież, 
 

Lp. NR DZIAŁKI POW. 
CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO 

(zawiera 23% podatek VAT) 

1 
476/2 

 + udział 1/3 w działce nr 476/5 
668 m2 

637 m2 
92 000,00 zł 

2 
476/3 

 + udział 1/3 w działce nr 476/5 
668 m2 

637 m2 
91 000,00 zł 

 
Dla działek 476/2 i 476/3 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00002820/7. Dla działki 
476/5 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00042286/3. 
Opis nieruchomości:  
działki 476/2 i 476/3 położone są blisko centrum i stanowią działki o typowym kształcie, 
obecnie niezagospodarowane, leżące na zapleczu zabudowanej nieruchomości położonej przy 
ul. Kościuszki 26.  
Dostęp działek do drogi publicznej, będzie realizowany poprzez nabycie wraz z działką 476/2 
lub 476/3 udziału w wysokości 1/3 w działce 476/5 o powierzchni 637 m2, która została 
wydzielona w celu obsługi komunikacyjnej. Teren nieruchomości jest płaski z wysokim 
poziomem wód  gruntowych. W ulicy Kościuszki znajduje się pełne uzbrojenie.  
 

Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:  
Zgodnie z Uchwała Nr XLV/345/01 Rady Miejskiej w Policach z dnia 20 grudnia 2001 roku 
(Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z 2002 r. Nr 14 poz. 256) w sprawie zmian w planie 
miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w części dotyczącej 
miejscowości Trzebież, działki znajdują się w obrębie terenu elementarnego: 28 MJ,U 
tj. zabudowa mieszkaniowa z dopuszczalnymi usługami towarzyszącymi. 
 

Osoby, którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości oraz poprzedni właściciele 
pozbawieni prawa własności nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercy, 
mogą złożyć w terminie do 28.07.2020 r. wnioski o nabycie tych nieruchomości na zasadzie 
pierwszeństwa. 
Wykaz wywieszono na okres 21 dni w dniu 16.06.2020 r. 
Wykaz zostanie zdjęty w dniu 08.07.2020 r. 
 

 
 


