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zar2ądzenie Nl 1 92,2008

Burmistara llowej

z dnia 19 czerwca 2008 roku

w sprawie i ogłosfenia wykazu nieruchomości pŻeznaczonych do śprzedaży.

Na podstawe ań'3o ust2 pkt.3 usla\ł} f dnia8marca 1990 roku o samoŻądzie gminnym (tekst jedn DzU'z2001 N| 142 poz' 1591 z póżn'zm') i

ań 34 t]st 1 , ust'4 i ust'6 art'35 ustawy z dnla21s]erpn]a 1997 r' o gospodarce nierlchomościami (tekst jedn Dz. U Nr 261 poz' 26a3 z2004 |. z pó^zm)
s 5 ust 1 pkt,l |itb iust' 2 i3orazs7 uchwały Nr 284/4/XXXV|/o6 Rady N/]ejskiejW |łowejzdnia25 kwietn a 2006 roku w sprawie fasad zbyca iobciążania
nieruchomoŚci stanowlących własność Gminy lłowa oraz nabycia neluchorńości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy |łowa (Df 'Uż'Województwa
Lubuskiego nr42 poz 934 r dnia 14 06.2006 r )

s1
Przeznacza się do zbycia następujące nieruchomościz zasobu nieruchomości Gminy |łowa

! Lp. Nr działki

dencji
gruntÓw

Nr księgi
w|eczystel diałki

Położenie opis nieruchomości Pąeznaczenie
w planae miejscowym i

sposÓb jej
zagospodarowan €

Rodzaj
Zbycia

Cena
Nieruchomości

2 3 5 6 1 I I

1. 773t7 25348 670 łowa' P|ac
Wo|noŚcj9

Lokal mie.szkalny nr 1 o pow.
159,50 m', pomieszcrenia -pŻyna|eżne o pow 91'4o m.
udfra] w częściach
wspólnych we Własności
gruntu 862/1000

Zabudowa
mieszkaniowa

Lokal
miesrkalny,
udział w
cfęściach
wspÓ|nych iw
gruncie- na
w|asność

Lokal + pom eszczenia
pŹyna|efne + grunl:
wycena- 105 713,-zł
naktady najerncy na
|ozb!dowę - 20 ,128.- zł
cena spzedazy 85 585,-
zl
Ptzy zakrpie ptzez
najemcę fa gotóWkę
- 12 837 ,75,- zl
pŻy zakupie na raty
- 34 234.- zl
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1 W przypadku zbywania nieruchomości osobom fifycznym i prawnym ppMsfeństwo w ich nabyciu' z fastżeżeniem ań' 216a' przysługuje osobie' klóra
spełnia jeden z następuiących warunków

1) przysługuje jej roszczenie o nabyc.e nieruchomoŚci z mocy niniejszej ustawy |ub odrębnych przepisów, jeże|i z|oży wniosek o nabycie przed upływem
terminu okreś|onego w wykazie' o którym mowa w ań. 35 ust' 1i termin fłożenia wniosku wynosi6 tygodni' |icząc od dnia wylv.eszenia lvykazu;

2) jest pop|zednim wlaŚcicielem zbywanej nieruchomoŚci pofbawionym prawa własności tej niefuchomości pŹed dniem 5 grudnia 1990 r, a|bo jego
spadkobiercą jeże|i fłoży wniosek o nabycie pŻed upływem terminu okreś onego W Wykazie, o którym mowa w ań' 35 ust' 1 termin złożenia Wnjosku
wynos] 6 tygodni' |rcząc od dnia wywieszenia wykazu

3) jest najemcą |oka|u miesfkaLnego' a najem został nawiązany na czas nieoznaczony'
2' W przypadku zbiegu up|awnień do pieMszeństwa w nabyciu' stosuie s ę ko|ejność Wyrnienionąw ust' ,1

3. osoby, o których mowa W ust 1 pkt 3' zawiadamia się na piŚme o pżeznacfeniu neruchomości do zbycia ataz o plzysługującyń im pieMszeństwe W
nabyciu tej nieruchomości' pod Warunkiem złożenia wnioskóW o nabycie W terminie okreś|onym w zawiadomieniu Termin wynosi 21 dni od dna
otrzymania zawiadomienia

4 osoby' o ktÓrych mowa W ust 1 i ust. 6, korzystają z pierwszeństwa w nabyc]u nieruchomości' jeże|i złożą oświadczene' ż'e wYaża)ą zgodę na cenę
usta|onąW sposób okreŚ|ony w ustawie.

s3
zaEądzenie wchodziw Źycie z dniem podjęcia i pod|ega wywieszeniu na tab|icy og|oszeń UŻędu na okres 21 dni ' B |'J ił

t1d,t;

, . .( ' - ' ' J ł .:Wywieszono na tab|icy ogłoszeń ' .''' ''' ,.

ZdJęto z tabL|cy oqłoszeń


