
BI'RMISTRZ ILowE., zarządzenie Nr 18308
u|. feronskiego 2? Burmistrza lłowei

6a"l20 IŁowA z dnia 12 ma,a 2oo8 roku

w sprawie i ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sqŻedai.y.

Na podstawje ań'3o ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 't990 roku o samoŹądzi€ gminnym (tekst iedn. Dz'U- z 200'l r Nr 142.poz.1591') iart.34 ust.1..6 i

ań'35 ustawy 2 dnia 21 sierpnia 1997 r' o gospodarce niertJchomoŚciami (tekst jedn' Dz.U,z 200Ą |'N| 26'| 'poz-2603'z 
późn.zm.) oraf s 5 usl'1 pkt't lil'aoraz s7

ust' 1 Uchwały Nr 284I4/XXXV|/06 Rady lvliejskiej w |łowej f dnia 25 kwietnia 2006 roku w sprawie fasad zbycia i obciążania nieruchomości stanowiących własnośc

Gminy |łowa oraz nabycia nieruchomoścido gminnego zasobu nieruchomości Gminy |łowa (oz.Urz.WojewódŹuła Lubuskiego nr42 poz.934 z dnia 14.06.2006 r')

zarządza s|ę co następu]e:

s1
Przeznacza się do zbyc.a następuhce nieruchomości z zasobu nieruchomości Gminy |lowa

Lp Nr działki

dencji
grunlów

NT

Księgi
Wieczystei

Df.ałki

Polofenie opis nieruchomości Ptzaz,.aczenie
w planie

miejscowyrn i
sposób jej

zaooso@aaowanla

Rodzaj
żbwia

Cena
Nieruchomości

oplaty w oń i

terminy ich
wnoszenia

Aktualizacja
opłat .ocfnych

1 2 3 5 7 I 9 10 l1

1 52112 31076 1014
u|'fagańska 25

Lokal mieszkalny nr
5 o pow. 23,60 m',
pomEszczenia
przyna|ężne o pow-
8,50 m, udział w

wspó|nych i

użytkowan.u
weczysryfn
6/100

Zabudowa
mieszkaniowa

Lokal mieszkalny
i udział w
czę&iach
wspó|nych _ na
w|asność'
Grunt w
użytkowanje
waecryste do
27-05-2101r.

Lokal:
Wycena. 7 105'.zł

PieMsza
oplala-zo Yo

ceny gruntu
pama
najpóźniej do
onta
zawarcia

formi€ aktu
nolańa|nego,
oBary
|oczńe.1 y.
c€ny gruntu
platne do 31
marca
każdego
roku

Vwsokość
opaty rocznej
z tytułu
uŹytkoM/ania
wrccfJsrego
rnoże być
aktualizowana
nie częściej
niż raz w roku

Pży zakupie za
gobwkę
1 065'75'. zł 

'
Przy zakupie na
raty - 2842,- zl
grunt:
wyęena - 579'. zł
PŻy zakupie fa
golówkę | opłata
17 ,3? ,. zł 

' P|zy
zakupie na raty -
46,32,- zl



s2

1 W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pieMszeństwo w ich nabyciu' z zastrzeżeniem art' 216a' pŻysługuje osobie. która spełn a
]eden z następuiących warunków:

1) p2ystuguie jej roŚzczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej Ustawy |ub odrębnych p|zepjsóW. jeŻelj złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu
określonego w Wykaz e' o którym mowa w ań' 35 ust' 1| telńin fłożenia wniosku wynosi6 tygodni' Iicząc od dnia Wywieszen]a wykazu,

2) ]est poprzednim właścic]e|em zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa WlasnoŚci tej nieruchomości przed dniem 5 9rudnia 1990 r a|bo jego spadkobiercą
jeże|i złoży wniosek o nabycie przed uplywem terminu określonego w wyk.azie' o którym mowa w art' 35 ust' 1 termin zloienia Wniosku Wynosi 6 tygodni' |.cfąc
od dnia wJMieszenia wykazr

3) jest najemcą |oka|u mieszka|nego' a najem zostal nawiąlany na czas nieoznacfony.
2. W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, stosuje się ko|ejnoŚć wymienionąw ust' 1-

3' osoby. o których mowa w ust. 1 pkt 3' zawiadamia się na piśmie o p|zeznaczeniu nien'chomości do zbycia oraz o przysłtJgującym im pierwszeństwie w nabyciu
tej nieruchomości, pod warunkiem złoŹenia wniosków o nabycie w terminie okreŚlonym w zawiadomieniu' Temin Wynosi 21 dni od dnia otzymania
zawiadomienia.

4. osoby, o których mowa w ust' 'l korzystają z pieMszeńslwa w nabyciu nieruchomości' jeże|i z|ożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę usla|oną w sposób
okreś|ony w Ustawie

s3
zaŻ ądzenie wchodzi w fycie z dniem podjęcia i podlega wywieszeniu na tablicy og]oszeń tJrzędu na okres 21 dni '

w!NiL.slono na tabUcy ogh\zcń '.....'..' ''

/llt((o z tabIicy ots|oszcń'''''''''.'''''.'


