
ii]l'I]ijv':{$T.łi2 ił'J'/E J
uI- Żeromskieg' 27

tll].l2o IŁ j7^
w spńwie : ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprfedaży.

Na podstawie art'30 ust'2 pkt'3 uslawy f dnia 8 marca 1990 roku o samoządzie gminnym (tekst jedn. DzU. z2001 r Nr 142,poz.1591.) iań.34 Ust.1..6 i

ań'35 ustawy z dnia 21 sieĘnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn Dz'u.z 2004 r.Nr 261,poz 2603 z póżn zm,) oraz s 5 ust.1 pkt 1 |it.a oraz s 7

ust' 1 Uchwały Nr 284l4/XXXVuo6 Rady Miejskie| w |ł]owej z dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie zasad zbycia i obciąiania nieruchomości stanowiących własność

Gminy |łowa oraf nabycia nieruchomości do gm|nnego zasobu nieruchomości Gminy |l.cwa

zażądza się co następuje:

s1
Pzeznacza się do zbycia następuhce nieruchornościz zasobu nieruchomości Gminy |łowa

zaŹądzenie Nr 178/08

Burmistrza |łowe]

z dnia 02 kwietnia 2008 roku

Lp.
Nr dfiałki

dencji
gruntÓw

NT

Księgi Dzialki

Położenie opis nieruchomośc
Przeznaczenie

sposób jej
zaqospodarowanra

Rodzaj
zbyc|€

Cena
Nieruchomości

opłaty W % i

terminy ich
Aktualizacja

opłat rocznych

1 2 3 5 6 7 I I 10 11

1 1170n 32135 987 llowa,
ul.Traugutta 23

Lokal mieszkalny-nr
I o pow. 36,20 m'.
pomleszczenta
pzyna|eŻne o pow
26'50 m. Lldfiał w
częscIacn
wspó|nych i

uzytKowantu
wieczystym
55/1000

Zabudowa
maeszkaniowa

Lokal mieszkalny
i udfiał w

wspóinych . na

Grunl w
użytkowanIe

24-03-2103 r

Lokal:
Wycena- 11 864,- oplaLa 20 o/"

ceny gruntu
prama
najpóźniejdo

forrnie aktu
notaria nego,
opłaty

ceny gruntu
platne do 31
marca
kaŹdego

\'wsokośĆ
optaty rocznei
z tytułu
uż!tkowania
weczyslego
moie byc
aktualizowana

ni raz w loku

Przy zakupie za
9otÓwkę
1779'60'-zł 

'Przy zakupie na
raty- 4 745,60,-
zl
grunr:
wycena - 516'. zł
Pt4 zakvpie za
golówkę
15,48,. zł ,
Przy zakupie na
@ty - 41,28,- zl
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1 W pżypadku fbywanja nLeluchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu' z zastrzeżeniem art. 216a. przysługuje osobie' która spełnia
jeden f następt]jących warunków:

,1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nier!chomoŚcj z mocy niniejsfej ustawy lub odrębnych pżepisów. jeże|i złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu
okleś|onego w wykazie' o którym mowa w ar|' 35 Ust' ,l; termin złoŻenia wniosku wynosi6lygodni' |icząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest popżednim właścicie|em zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własnoŚci tej nie.uchomości przed dniem 5 grudn a 1990 r' a|bo jego spadkobiercą
jeże|l złoży wniosek o nabycie pŹed upływem terminu okreś|onego w Wykazie' o ktÓrym mowa w ań. 35 ust' 1 termin złożenia wniosku wynos.6 tygodni' |icząc
od dnia wywieszenia wykazu

3) jest najemcą lokalu miesfkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony
2' W pżypadku fbiegu uprawnień do pierwsfeństwa w nabyciu' stosuje się ko|ejność wymienionąw ust' 1'
3. osoby, o których mo,/a w ust 1 pkt 3, zawiadamia się na piśmie o przefnaczeniu nle|uchomości do zbycia oraz o pżysługu]ącym im pierwszeństwie W nabyciu

tej nieruchomości' pod warunkiem złoienia wniosków o nabycie w terminie okreś|onym w zawiadomieniu' Termin wynosi 21 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia.

4'osoby'októrychmowawusŁ1korzystająfpjeMszeńsb.vawnabyciunieruchomoŚci.jefelizłoŹąoświadczenie'ŹewyraŹająfgodęnacenęusta|onąwsposób
okreś|ony w ustawie

s3
zaŻądzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod|ega Wyw.eszeniu na tab|icy ogłoszeń Urzędu na okres 21 dni .
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Wywieszono na Irblicy oploszeri ................ ......
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