
ZARZĄDZENIE Nr 84/2021 

 BURMISTRZA KARLINA 

z dnia 

08 września 2021r. 
 

w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr  81/2021 Burmistrza Karlina  z dnia 30 sierpnia 2021 r.  w sprawie 

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.   
 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 

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

zarządzam co następuje: 

§ 1 

 

W załączniku do Zarządzenia Nr 81/2021 Burmistrza Karlina  z dnia 30 sierpnia 2021 r. zmienia się pozycję nr 17, która 

otrzymuje brzmienie : 
 

Lp 

Oznaczenie 

nieruchomości        

wg                      

księgi wieczystej 

oraz katastru 

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Opis 

Nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości                

i  sposób jej 

zagospodarowania 

Termin 

zagospodaro- 

wania 

nieruchomości 

Cena nieruchomości 

Wysokość% z 

tyt. 

wieczystego 

użytkowania 

Wysokość 

opłat z tyt. 

użytkowania 

najmu lub 

dzierżawy 

     Termin 

wnoszenia 

opłat 

Zasady 

aktualizacji 

opłat 

Informacja o 

przeznaczeniu do 

sprzedaży, oddania 

w użytkowanie. wieczyste, 

najem, dzierżawę 

Termin do złożenia 

wniosku przez 

osoby, którym 

przysługuje 

pierwszeństwo w 

nabyciu 

nieruchomości 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

17. 

Dz. nr 612/63 

Obr. Daszewo 

gm. Karlino 
Nr KW 

KO1B/00029049/9 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
19 573 m²  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nieruchomość 

gruntowa 

Brak planu 

zagospodarowania 

przestrzennego oraz 
wydanej decyzji                            

o warunkach zabudowy,              

w studium uwarunkowań i 
kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego  
przeznaczona pod grunty 

rolne. obszar NATURA 

2000, częściowo strefa W3 
ograniczonej ochrony 

konserwatorskiej. 

Istniejąca linia 
energetyczna 400 kV 

Krajnik Dunowo wraz z 

obszarem pasa 
technicznego o szerokości 

80 m . W ewidencji 

gruntów rola R IVa, R V. 

- 280.000,00 zł - - - - 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Sprzedaż w drodze 

przetargu 

20.10.2021r. 



 

 

§ 2 

 

Wykaz wraz ze zmianami, o których mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Karlinie na okres 

21 dni od dnia 08 września 2021 r. do dnia 29 września 2021 r. oraz zamieszcza się go na stronach internetowych urzędu 

www.karlino.pl i www.bip.karlino.pl 
§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

                Burmistrz Karlina  

 

                Waldemar Miśko 


