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12 maja 2008 roku

ogłosfenia l/vykafu nie.uchomośc| przeznaczonych do sprzedaźy.

Na podstawie ań'30 trst2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoządzie gminnym (tekst jedn' Dz.U z 2oo1 N| 142 poz. 1591f pófn.zm.\i
ań'34 ust'1 ' ust'4 i Ust.6 i ań'35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn'Dz'U'Nr 261 poz' 2603 z 2ao4 |' z póżnŻfi ) i
55 ust.1 pkt 1 |itb i ust.2 i3orazs 7 uchwaly Nr 284/4/X)(XV|/06 Rady Miejskiej W |łowejf dnia 25 kwietnia 2006 rok! w sprawie fasad fbycia jobciążania
nieruchomości stanowiących własnośćGminy lłowa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy |łowa (Dz.U|z -Województwa
Lubuskiego nr 42 por. 934 r dnia 14.06.2006 r.)
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Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomości z zasobu nieruchomoŚci Gminy |łowa
Nr działki

Nr księgi

dencji

wecaystej

2

3

grun|Ów
1

PołoŹenie

424t3

33624

opis nieruchomoŚci

sposóbjej

działki

zagospooaro\ /anta

4
3 289

Przeznaczenie

w planie miejscowym

5
|łov!,a

ul.Nadrzeczna 11

6

i

Zbycia

Zabudowa
mieszkaniowa

NierL]chomości

I

7

Lokal mieszkalny nr 19 o
pow. 48,20 m' ,
pomreszczenra Prfynalezne
o pow. 15,10 m. udziałW
częściach Wspólnych i we
WłasnościgruntU 304/10000

Cena

Rodzaj

I

Lokal + pomieszczenja
przyna|eŹne + grunt:

Lokal
mieszkalny,
udział w

częściach

wspóh}r'ch
gnrncie

-

własnoŚć

iw

na

wycena. 16 986,-zł
P|zy zakupie pŻez
najemcę za gotówkę
- 2 547,9o, Ż
Przy zakupie na raty

-6794'40,'zł
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1 W pzypadku

zbywania nieruchomości osoboń fizycznym i prawnym pieMszeństwo w ich nabyciu' z zast|zeŻe|\ie|n ad' 216a' pŹysługuje osobie' która
spełnia jeden z następujących warunków:
1) p|zysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy |ub odrębnych przepisów, jeze|i złoŹy wniosek o nabycie przed up]ywem
terminu okreś|onego w wykazie, o którym mowa w art' 35 ust' 1; terrnin złożeniaWniosku wynosi 6 tygodni' |]cząc od dn]a wyvieszenia wykaa];
2) jest poprzednim właścjcielem fbywanej njefuchomości pozbawionym prawa WłasnoŚci tą nieruchomoŚci przed dniem 5 grudnia 1990 r' a|bo jego
spadkobiercą jeżeli złożywniosek o nabyc.e przed upływem terminu okreś|onego W wykazie' o którym mowa w ań' 35 Ust. '| term.n złoŹenia wniosku
Wynosi 6 tygodni, Iicząc od dnia wywieszenia Wykazu

3) jest najerncą |okaIU m esfka|nego' a najem został nawiązany na czas nieoznaczony'
W pżypadkl] zbiegU Uprawnień do pierwszeńsh'a w nabyciU' stosuje s]ę ko|ejn6Ć Wymienioną w ust' 1
3' osoby' o których mowa w ust' 1 pki 3, fawiadam a się na piśmie o pfeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o pżysługującym im pleMsfeńsh^/]e W
nabyciu tej nieruchomości pod Warunkiem złożenawniosków o nabyc]e w te.mjnie okreś|onym W zawiadomieniu Termin wynosi 21 dni od dnja
otrrymania zawiadomienia.
4 osoby' o ktÓrych mowa w Llst 1 iusi 6, korzystają f pierwsfeńsh,Va w nabycu nieruchomości' jeŻei z|ożąoświadczenie' Że WyraŹają zgodę na cenę

2

ustaLonąW sposÓb okreŚ|ony w Uslawie.
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