
                                    Oświadczenie woli  456/WGN/08 
                                złoŜone w imieniu Gminy Miasto Szczecin 
                 w dniu 5 maja  2008 r. 

W  y  k  a  z     Nr  318 /2008  

 
Nieruchomość gruntowa niezabudowana przeznaczona do oddania w uŜytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej – na podstawie art. 209a ustawy  

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami - na rzecz uŜytkowników wieczystych nieruchomości połoŜonej przy ul. Bogurodzicy 4. 
 

Wykaz wywiesza si ę do publicznej wiadomo ści na okres 21 dni 
  tj. w dniach od 12 maja  2008 r. do     2 czerwca    2008 r. 

 

Lp. 
PołoŜenie 

nieruchomości 
gruntowej   

Nr ewidencyjny 
nieruchomości 

gruntowej  

Księga 
wieczys

ta 

Nr 
obrębu 

Powierzchnia 
w m2 

Opis nieruchomości oraz przeznaczenie  
i sposób jej zagospodarowania  

 

Cena netto 
nieruchomości 
gruntowej w zł 

Wysokość  stawek 
procentowych 

pierwszej opłaty   

 
Wysokość stawek 

procentowych  
opłat rocznych 

 
1 2 3  4 5 6 7 8 9 

15% ceny 
nieruchomo
ści (lokale 

mieszkalne)  

1% 

1 Bogurodzicy  36/5 brak 1036 

 
 

509 
 
 

Nieruchomo ść przy ul. Bogurodzicy 
stanowi ąca podwórze, zabudowana 

wolnostoj ącym budynkiem gara Ŝowym. 
 Brak planu zagospodarowania 

przestrzennego 
Powi ększenie nieruchomo ści przyległej 

poło Ŝonej w Szczecinie przy ul. Bogurodzicy 
4, w trybie art. 209a ustawy o gospodarce 

nieruchomo ściami  

186.009,00 + 
8.433,00 - bud. 

garaŜowy 25% ceny 
nieruchomo
ści  (lokale 
uŜytkowe) 

3 % 

 
Pozostałe warunki:   

1. Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535), przedmiotowa nieruchomość zwolniona jest od podatku VAT.  
2. Pierwsza opłata z tytułu uŜytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej,  płatna nie później niŜ do dnia zawarcia umowy w formie aktu notarialnego.  
3. Opłaty roczne 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 aktu 

notarialnego.  
4. Opłaty roczne mogą być aktualizowane na zasadach określonych w art. 77 – 81 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 
5. Nabywca nieruchomości gruntowej  zapewni właścicielom sieci przebiegających prze działkę, swobodny dostęp do sieci w celu ich konserwacji, eksploatacji, usuwania awarii, wymiany 

 i modernizacji.        
6. Opłaty notarialne i sądowe w całości ponosi strona nabywająca nieruchomość gruntową.  
7. Nieruchomość będzie włączona do księgi wieczystej nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. 

UWAGA : 

1.       Byłym wła ścicielom zbywanej nieruchomo ści gruntowej pozbawionym prawa własno ści przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo ich spadkobi ercom oraz osobom, którym  
           przysługuje roszczenie z mocy Ustawy z d nia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomo ściami lub odr ębnych przepisów, przysługuje pierwsze ństwo 
           w jej nabyciu, je Ŝeli zło Ŝą wniosek w terminie 6 tygodni licz ąc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. 
2.        Roszczenia osób trzecich winny by ć zgłaszane w Urz ędzie Miejskim, w Wydziale Gospodarki Nieruchomo ściami pok. 238, II pi ętro, prawe skrzydło. 
  

   


