
zarządzenie Nr -Ąillii
BUrmist|z a lłowej

zdnia j. ]' .lL o "," ł: o 9 '.
w spfawie : ogłoszenia wikazi' ńieruchomości pŻeznaczonych do spĘedaży.

Na podstawie ań'30 ust'2 pkt'3 Llstawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn' oz'U' z 2001 Nr 142 poz' 1591 z póŹn'zm') i

ań'34 ust'1 , ust'4 iust6 iań'35 ustawy f dnia21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn'Df'U'Nr 261 poz 2603 z20a4 | z póżn'zm') i

s 5 UsI-l pkl 1ljla iUst' 2 i3orazs 7 uchwały Nr 284i4IXXXVU06 Rady lvliejskiejw |łowej z dnia 25 kwietnia 2006 roku w spEwie fasad fbycia i obciąŹania

nieruchorności stanowiących wtasność Gminy ||owa oraz nabycia nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości Gminy |łowa (Df UrŹ Województwa

Lubuskiego nr42 poz 934 z dnja 14.06.2006 r.) iuchwaly nr 228l5/)(xv/09 Rady Miejskiej w |łowejf dnia Ą marca 2009 r' w sprawie wyrażenia zgody na

Udzie|enie bonifikaty od ceny |oka|u miesfkalnego położonego w |łowej pŻy u|'Kościuszki 16'

s1
Przefnacza s!ę do zwda następujące nieruchomościz zasobu nieruchomości Gminy lłowa

Lp. Nr działki

dencji
gruntów

Nr księgi
wieczystej działki

Polofenre opis nieruchomości PŻeznaczenie
w planie miejscowym i

zagospooarowanra

Rodzaj
Zbycia

Cena
Nieruchomości

2 3 4 5 6 7 I I

t62t1 zGlGl0005
1 '185/0

241 lłowa,
u|'KoŚcjusfki

Lokal .nieszkalny nr 3 o pow.
62,02 m', pomieszczenia -pŻyna|efne o pow.26,30 m.
udziałW cfęściach
Wspó|nych i we własności
gruntu 27011000

14 U,M - funkcja
usługowo.
mieszkaniowa - teren
istniejącejzabudowy
usługową i
mieszkaniowejz
prz ewagą zaDuoowy
wielorodzinnei

Lokal
mieszkalny,
udział W
częśc'ach
Wspó|nych iw
gruncie na
własność

Loka| + pomi€szczenia
prz ynaIeżne + 9runt]
Wycena. 17 765,.zł
PŻy zakupie przez
najemcę za gotówkę
.2664,75,-zł

ś2

1 W p|zypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeńsh]vo w ich nabyciu, z fastżeżeniem art 216a' przysługuje osobie' ktÓra
spełnia]eden z następujących warunków:

1 ) przysługuje jej loszcfenie o nabycie n ieruchomoŚci f mocy ustawy z d nia 21 sierpnia 1 997 r o gospod a |ce n ieruch omościarn i |u b od rębnych pŻepisów'
jeŻe|i złoży Wniosek o nabycie przed upływem terminu okreŚ|onego w niniejszym wykaziei term n złożenia wniosku wynosi 6 tygodnil |icząc od dnia
w\,1/ieszenia wykazu;



2}jest popŻednim Maścicie|em zbywanej nie.uchomości pozbawionym prawa wlasności tej nieruchomości pŻed dniem 5 grudnia 1990 r' a|bo jego
spadkobiercą, jeże|i złoży wniosek o nabycie pżed upływ€m terminu okreś|onego w niniejszym wykazie; tErmin z|ożenia wniosku wynosi6 iygodni, |jcząc
od dnia wywiesrenia wykazu;

3) iest najenrcą lokalu mieszkalnego' a najem został n.Miązany na cfas nieoznaczońy'
2' W pzypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu, sbsuje się ko|ejność wymienioną w ust. '| -

3. osoby' o Kórych mowa w ust' 1 pkt 3' zawiadamia sję na piśmie o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia oraz o pŹysługującym im pieMszeństwie w
nabyciu tej nieruchorrEści. pod warunkiem fłożenia wniosków o nabycie w terminie okreś|onym w zawiadomieniu. Temin wynosi 21 dn' od dnia
otżyinania zawiadomienia-

4' osoby, o których mowa w ust' 1 ko|zystają f plerwszeństwa w nabyciu nieruchomoŚci, jeże|i złoŹą oświadczenie. że wyrażajązgodę na cenę ustia|oną w
sposób okfeś|ony w ustawie.

s3
zaąądzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i pod|Ęa wywieszeniu na tab|ic.y ogłoszeń Uzędu na okres 21 dni .

wywieszono na lab|iry o8łos7tń oraz umieszczono w Biu|etynie Informacji Publicz'ej www.i|oM-info.p' ułhiu

zdjęto z tablicy ogłoszeń oraf z Biulctynu Informacji Publiczrj www.ilowa.info.p|/ w dniu

linlok


