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WYKAZ NR  12/22 

 
Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z póżn. zm.), Burmistrz Polic 
podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży w  trybie 
bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania 
nieruchomości  przyległych, następujące nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Tanowo: 
 

Lp. NR DZIAŁKI POWIERZCHNIA 
                     

CENA NETTO 
 

1. 88/3 254 m2 31 000,00 zł + należny podatek VAT 

 

2. 88/5 446 m2 27 000,00 zł + należny podatek VAT 

od części nieruchomości przeznaczonej 

w mpzp pod zabudowę  mieszkaniową      

 
Dla działek prowadzona jest księga wieczysta SZ2S/00032815/8  
Opis nieruchomości:  
Działki położone są w Tanowie w rejonie terenów niezabudowanych, stanowią działki 
gruntowe o nietypowym kształcie. Działki przeznaczone są na poprawę warunków 
zagospodarowania nieruchomości przyległych oznaczonych numerami działek nr 89/3 i 89/5 
 
Przeznaczenie w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: 
zgodnie z Uchwałą Nr XIV/106/03 Rady Miejskiej w Policach z dnia 28 października 2003 roku 
(Dz. Urzęd. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28.11.2003, Nr 109 poz.1839), w sprawie 
zmian w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego gminy Police w obrębach 
Zalesie, Węgornik, Tanowo, Trzeszczyn, Tatynia, Wieńkowo, Drogoradz, Karpin, Dębostrów, w 
części dotyczącej wprowadzenia do planu trasy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 i strefy 
wokół gazociągu określającej zasady zagospodarowania, tzw. „Gaz:” 

1) działka 88/3 -  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podtrzymuje się 
istniejącą funkcję terenu. Oznaczenie terenu w planie symbolem 2MJ, 

2) działka 88/5 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, podtrzymuje się 
istniejącą funkcję terenu-oznaczenie terenu w planie symbolem 2MJ, teren rolny-
oznaczenie terenu w planie symbolem RP, teren lokalizacji gazociągu wysokiego 
ciśnienia-oznaczenie terenu w planie symbolem Gw. 

 
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 04.08.2022 r. wnioski o nabycie tej nieruchomości na zasadzie 
pierwszeństwa. 
  

Wykaz  wywieszono na okres 21 dni  w dniu 23.06.2022 r. 
 
 


