
   Oświadczenie Woli Nr 780./WGN/15 
                            złoŜone w imieniu Gminy Miasto Szczecin 
                           w dniu 07.08.2015 r. 
 

WYKAZ Nr 416/2015 
 
Nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w drodze bezprzetargowej                            
w uŜytkowanie wieczyste na rzecz uŜytkownika wieczystego nieruchomości połoŜonej                     
w Szczecinie przy ul. Uznamskiej 4, celem poprawienia jej warunków zagospodarowania.  
 

Wykaz wywiesza się do publicznej wiadomości na okres 21 dni 
tj. w dniach od 10.08.2015 r. do 31.08.2015 r. 

 
Lp. PołoŜenie 

nieruchomości 
gruntowej 

Nr ew. 
nieruchomości 

gruntowej 
 

Nr obr. 

Nr KW Pow.          
w m2 
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Brak planu  

 
Powiększenie- 
poprawienie 
warunków 

zagospodarowania 
nieruchomości 

przyległej połoŜonej               
w Szczecinie przy                 
ul. Uznamskiej 4 

 
 

 
25.530,00 zł 

 
25% ceny 
nierucho -

mości 
gruntowej 

 
1% ceny 

nierucho -
mości 

gruntowej 

 
Pozostałe Warunki: 
1. Do pierwszej opłaty za grunt, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r.                      

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zostanie doliczony 
podatek VAT. 

2. Pierwsza opłata za grunt i podatek VAT płatne nie później niŜ do dnia zawarcia umowy 
w formie aktu notarialnego. 

3. Opłaty roczne i podatek VAT są wnoszone z góry w terminie do dnia 31 marca kaŜdego 
roku kalendarzowego, począwszy od roku następnego po roku, w którym została zawarta 
umowa w formie notarialnego. 

4. Opłaty roczne mogą być aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
5. Nabywca nieruchomości gruntowej: 

a) zapewni właścicielom sieci przebiegających przez działkę, swobodny dostęp do 
sieci w celu ich konserwacji, eksploatacji, usuwania awarii, wymiany                             
i modernizacji, 

b) przejmuje obowiązek usunięcia z gruntu bezumownych uŜytkowników. 
6. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość gruntową. 
UWAGA:  
1. Byłym właścicielom zbywanej nieruchomości gruntowej pozbawionym prawa własności 

przez dniem 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercom oraz osobom którym przysługuje 
roszczenie z mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub 
odrębnych przepisów, przysługuje pierwszeństwo w jej nabyciu, jeŜeli złoŜą wniosek              
w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 

2. Roszczenia osób trzecich winny być zgłaszane w Urzędzie Miasta Szczecin w Wydziale 
Gospodarki Nieruchomościami, pok. 221, II piętro, prawe skrzydło.   

  


