
                                                                                                                                                                                                                Załącznik do Zarządzenia Nr 109/2021  Wójta Gminy  Rewal 

                                                                                                                                                                                                                            z dnia  06.10.2021 r.  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości  

                                                                                                                                                                                                       przeznaczonych do  sprzedaży  w formie przetargowej 

 

 

WÓJT GMINY REWAL PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W FORMIE PRZETARGOWEJ 

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990z późn. zm.) wykaz zostaje wywieszony   od dnia 06.10.2021 r.     

do dnia 29.10.2021 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rewal a informacje o wywieszeniu niniejszego wykazu podano do publicznej wiadomości  w prasie lokalnej  

i na stronie internetowej Urzędu Gminy Rewal  http://bip.rewal.pl/dokumenty/11829  

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp. Obręb 
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(m²) 
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nieruchomości 
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-wania 
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-wania 

nieruchomości 
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nieruchomości 

 

(przy sprzedaży 

nieruchomości) 

Ceny mogą ulec 

zmianie 

Wysokość 

stawek 

procentowych 

opłat z tytułu 

użytkowania 

wieczystego 

Wysokość 

opłat z 

tytułu 

użytkowania 

najmu lub 

dzierżawy 

(roczny 
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dzierżawy 
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użyczenie 

1. Pobierowo 

Nr 552 

635 

 

SZ1G/00035973/6 Nieruchomość 

niezabudowana 

MPZP - Teren 

zabudowy 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej

, teren usług 

turystycznych - 

pensjonaty 

Nie dotyczy 800.000,00 zł 

brutto 

Nie dotyczy Nie dotyczy Zgodnie z 

aktem 

notarialnym 

umowy 

sprzedaży 

Zgodnie z 

aktem 

notarialnym 
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nieograniczony 

http://bip.rewal.pl/dokumenty/11829


Art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami : 
  
W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących 
warunków: 

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o 

którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu; 

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o 

nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu; 

3) jest najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony. 

2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się kolejność wymienioną w ust. 1. 

3. Zbycie nieruchomości nie może nastąpić, jeżeli toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

4. Osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3, doręcza się zawiadomienie w formie pisemnej o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o przysługującym im pierwszeństwie w nabyciu tej 

nieruchomości, pod warunkiem złożenia wniosków o nabycie w terminie określonym w zawiadomieniu. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Przy 

doręczaniu zawiadomień stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 

5. Osoby, o których mowa w ust. 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w 

ustawie. 

6. Wojewoda w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, a odpowiednia rada lub sejmik w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostki 

samorządu terytorialnego, mogą przyznać, odpowiednio w drodze zarządzenia lub uchwały, pierwszeństwo w nabywaniu lokali ich najemcom lub dzierżawcom, z wyłączeniem 

nieruchomości, o których mowa w art. 57 ust. 1 i art. 60 ust. 1. 

6a. Przepis ust. 6 stosuje się do budynków mieszkalnych lub użytkowych, stanowiących w całości przedmiot najmu lub dzierżawy. 

6b. W przypadku realizacji pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ust. 6 lub ust. 6a, przedmiotem zbycia powinna być nieruchomość wraz z gruntem niezbędnym do racjonalnego 

korzystania z budynku. 

7. Zbycie nieruchomości zabudowanej domem wielolokalowym na rzecz innych osób niż wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 nie może nastąpić z pominięciem pierwszeństwa w nabyciu lokali 

mieszkalnych przysługującego najemcom tych lokali. 

8. Przepisów ust. 1 i 7 nie stosuje się, jeżeli zbycie następuje między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego albo między tymi jednostkami dla realizacji celów publicznych. 

 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-postepowania-administracyjnego-16784712

