
WYKAZ NR 8/21 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 1990  
z późn.zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, wykaz następujących nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży: 
 

POŁOŻENIE 
NIERUCHOMOŚCI 

NUMER 
DZIAŁKI 

POWIERZCHNIA NUMER 
KSIĘGI WIECZYSTEJ 

FORMA ZBYCIA CENA  
NIERUCHOMOŚCI 

SPOSÓB ZAPŁATY 

 
m. Police 
obręb 6-Police 
 
 

 
1973/52 
1973/53 
1973/54 
1973/55 
1973/56 
1973/57 

 
  1000 m2 

  1000 m2 

  1000m2 
  1000 m2 
  1000 m2 

  1000 m2 

 
KW SZ2S/00035157/8 
 

 
sprzedaż prawa 
własności   

cena każdej działki 
wynosi 54 000,00 zł 
plus należny 
podatek Vat  w 
stawce 
obowiązującej w 
dniu płatności  

osiągnięta w przetargu 
cena podlega zapłacie  
przed zawarciem 
umowy sprzedaży. 
Brak  możliwości 
rozłożenia ceny  na 
raty 

 
1.Opis nieruchomości: działki położone są w zachodniej części Polic, w niedalekiej odległości od drogi wojewódzkiej  nr 115, w rejonie terenów 
przeznaczonych na cele przemysłowe i składowe. Kształt działek regularny, zbliżony do kwadratu, teren porośnięty trawą i zakrzaczeniami – część to 
nieformalne miejsca postojowe,  place składowe. Działki przylegają od strony wschodniej do wykorzystywanej jako dojazd  oświetlonej  i utwardzonej  
polbrukiem działki gminnej nr 2219 – na działce tej zostanie ustanowiona odpłatna służebność drogowa. Od strony zachodniej działki przylegają do 
projektowanej drogi gminnej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 3-18 KDD. 
 
2.Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z Uchwałą Nr XXX/239/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 
października 2008 roku (Dz.Urzęd. Woj.Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2008 roku Nr 108 poz.2613) działki   znajdują się  w obrębie terenu 
elementarnego oznaczonego na  planie symbolem 3-SF 33 PU tj. tereny obiektów produkcyjno-usługowych. 
 
3. 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 01.06.2021 r. wnioski o nabycie tej nieruchomości na zasadzie pierwszeństwa. 
 
 
 
Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń na 21 dni w dniu 19.04.2021r. 

 

 

 


