
Załącznik nr 1  do Zarządzenia Nr 18.2021 
Wójta Gminy Góra Świętej Małgorzaty z dnia 01 kwietnia 2021r. 

 
 

Wykaz nieruchomości przeznaczonej w udziale wynoszącym 60/960 części w prawie własności nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Góra Świętej Małgorzaty do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaściciela nieruchomości 

sporządzony w oparciu o art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) 

 

 
Wykaz niniejszy publikuje się przez okres 21 dni, tj. od dnia 01 kwietnia  2021 r. do dnia 22 kwietnia  2021 r. 

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1990 ze zm.), mogą w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu, składać wnioski o nabycie udziału w przedmiotowej nieruchomości do Urzędu Gminy Góra Świętej 
Małgorzaty, Góra Świętej Małgorzaty 44, 99-122 Góra św. Małgorzaty. 

                                                                                                                                                                                                                             WÓJT – Włodzimierz Frankowski 
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cena udziału Gminy Góra Świętej 
Małgorzaty  w prawie własności 

nieruchomości 
 
KW 
SZ1G/00032582/7; 

 
Województwo 
zachodniopomorskie, 
powiat gryficki, gmina 
Rewal, miejscowość 
Pobierowo,                             
ul. Grunwaldzka 43B; 
Działka nr 217/3, 
obręb 0001, 
Pobierowo; 
 
 

 
0,0593 ha 

 
Nieruchomość 
gruntowa 
zabudowana.                          
Na nieruchomości 
znajduje się budynek 
mieszkalny o 
powierzchni 
zabudowy 66 m² 
oraz budynek 
gospodarczy o 
powierzchni 
zabudowy 24 m². 

 
      60/960 

 
Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. Teren oznaczony symbolem: 49MJL. Zapis planu: 
„Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub rekreacji indywidualnej 
(letniskowa), wolnostojąca”. 
Plan przyjęty Uchwałą nr LVIII/437/14 Rady Gminy Rewal.  
Na tej podstawie określono przeznaczenie nieruchomości : tereny 
inwestycyjne i zurbanizowane. 
  
 
 

 
41.000,00 zł netto 

(do ceny nieruchomości zostanie 
doliczony podatek od towarów  
i usług zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i według stawki 
obowiązującej na dzień podpisania 
umowy sprzedaży w formie aktu 
notarialnego) 
 


