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:: , -.:t. - - i.l z dnia 21 stycznia 2OOB roku

w spńwie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Na podstawie art'30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokJ o samorządzie gminnym (tekstjedn, DzU- z2001 r Nr l42,poz.l591') iart'34 Ust1-6 i

art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia '| 997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn' Dz'U 'z 2004 | Nr 261.wz 2603 z póżn'zm'j orcz s 5 ust' 1 pkt 1 |it'a oraz s 7
ust, 1 Uchwały Nr 284|4/XXXV|/06 Rady N4iejskiej w |łowej z dnia 25 kwietnia 2006 roku W sprawie zasad zbycia obciąŻania nieruchomości stanow ących własność

Gm ny lłowa oraz nabycia nieruchomoścl do gminnego fasobu nieruchomośc] Grriny |łowa

zarządza s|ę co następule]

s1
Pfeznacza się do zbycia następu]ące nieruchomościz zasobu n eruchomości Gminy |łowa

Lp. Nr dz'ałki

dencji
grunlow

NT

Księgi
Waecrystei

Dzialki

Po|ożenie opis nierLlchomości
Przeznaczenie

miejscowym i
sposób jej

Rodzaj Cena
Nieruchomości

Oplaly w % |

lerminy ich

10

Aktualizacja
opłat rocfnych

2 3 4 5 6 7 a I 11

1. 152 3325/ 6 268 |lowa' u|'Zaków 3
t4

Lokal mieszkalny nr
3/6 o pow.75,60
In , pomieszczenta
pŻynalezne o pow.
16.10 m. udział w
częściach
Wspólnych i

uiytkowaniu
wieczystym
s9/1000

Zabudowa
maeszkaniowa

LokalmiesfGlny
i tldzial w

Wspó|nych - na
Własność'
GrLrnt w
uiytkowanie

09 03 2100 r.

Lokal:
Wycena- 18 050,-
zl

oplata-20 "
ceny gruntu
prarna
na]póŹniejdo
dnta
fawarcia

formie aktu
nolarialnego,
opiary
|oczne.1 yÓ

ceny gf!ntu
płatne do 31
marca
każdego

opłaty rocznej
f tytulu

wieczystego
moŹe byc
aktualzowana

n|z raf w roku

Prz! zak|Jpie za
9olowKę
2 7o7,5O,- zl ,

Przy zakupie na
raty - 7 220,- zl
grunr:
wycena - 3 310,
zł
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1' W paypadku zbywania nEruchomości osobom ńzycznym i prawnym p.e.wszeństwo w ich nabyc.u, z zaslŻefeniem an' 216a pżys|uguie osobie' która spe|nia

ieden z następujących warunkÓw
1) p.fysluguje ie] roszczeni€ o nabycie nieruchomości z mocy nin|ejszej ustawy |ub odrębnych przepisów. jeże|i floży wniosek o nabycie przed u8wem terminu

okeś|onego w wykafie' o którym mowa w ań. 35 ust' 1; termin zl.cŹenia wniosku wynosi6 tygodni. |icząc od dnia wywieszenia wykazu;
2) iest popżednim właścicie|em fbywanej nieruchomości pozbawionym prawa wlasności tei nieruchomości przed dniem 5 grudn a 1990 r' a bo jego spadkobiercą,

jeże|i fłoży wniosek o nabycie przed upływem terminu okreś|onego w wykazie. o którym mowa w art' 35 ust 1 term.n złofenia wniosku wynosi6 tygodni' Iicząc
od dnia wywieszenia wykazu

3) jest najemcąloka|u mieszka|nego, a najem został nawiąfany na czaŚ nieoznaczony,
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeńslwa w nabyciu. stosuje się ko|ejność wymienionąw ust' 1.
3' osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, zawiadamia się na piśm.e o p|zeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraf o pŹysługującym im pierwszeństwie w nabyciu

tej nieruchomości, pod warunkiem złofenia wniosków o nabycie w terminiE okreś|onym w zawiadornieniu. Temin wynosi 21 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

4. osoby, o których mowa w usl' 1 ko|zystająz pierwszeństwa w nabyciu nieruchomoŚci, jeże|i fłożą oświadczenie, że wyraŹajązgodę na cenę usta|onąw sposób
okreś|ony w ustawie'

s3
zażpzenie wchodziw życie z dniem podjęcia i pod|ega wywieszeniu na tab|icy ogłoszeń uŹędu na okres 21 dni '

Wywics,,r'no nr tabli(y oglos./.n ...........................

;ajęlo z bb|icy oglos7f,ń .


