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Zarz¹dzenie Nr 70/07
Burmistrza Gminy Czarne
z dnia 30 czerwca2007 r.
W sprawie wyra¿enia zgody na wyodrêbnienie z nieruchomoœci wspólnej lokalu
u¿ytkowegoi zbycia udzia³u.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó¿n. zm.) , art. 37 ust.2 pkt 9 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomoœciami(Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603
z póŸnozm.),

art. 22 ust. 3 pkt 4 ustawy z 24 czerwca 1994r. o w³asnoœcilokali

(Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z póŸnozm.) § 2 uchwa³y nr XII/57/03 Rady Miejskiej
w Czarnem z dnia 29 paŸdziernika 2003r. w sprawie okreœleniazasad nabycia, zbycia i
obci¹¿ania nieruchomoœcigruntowych oraz ich wydzier¿awiania lub najmu na okres
d³u¿szyni¿ 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pornoz 2004r. Nr 12 poz. 231).
Burmistrz Gminy
zarz¹dza co nastêpuje:
§1
1.Wyraziæ zgodê na zmianê przeznaczenia czêœcinieruchomoœci wspólnej przez
wyodrêbnienie z czêœci wspólnej nieruchomoœci w Czarnem ul. Koœciuszki 15
-dzia³ka nr 94/1 o pow. 0,0571 ha lokalu u¿ytkowego w którym udzia³ Gminy
Czarne wynosi 19/100czêœci.
2.Przeznaczyæ
do zbycia na rzeczjednego ze wspó³w³aœcicieli
-Zbigniewa Rusin udzia³u
Gminy Czarne wynosz¹cego 19/100 w wyodrêbnionym lokalu.
§.2

Wykaz o którym mowa w § 1 ust.2 podlega wywieszeniuna tablicy og³oszeñw Urzêdzie
Miasta i Gminy w Czarnem przez okres 21 dni, a informacjê

o wywieszeniu tego

wykazu podaje siê do publicznej wiadomoœcipoprzezog³oszeniew prasie lokalnej.
§3

Zmiana

przeznaczenia czêœci wspólnej nieruchomoœci, wyodrêbnienie

lokalu

u¿ytkowego i zbycie udzia³u nast¹pi umow¹ w formie w formie aktu notarialnego.
§ 4
Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
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Ur³.¹d Miasta i Gminy
w Czarnem

woj. pomorskie
Za³¹cznik nr do Zarz¹dzenia
BUffi1istrza Gminy Czarne
Nr 70/07 z dnia 30 czerwca 2007 r.

Wyka

z

nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalno- u¿ytkowym wielorodzinnym o 4
lokalach mieszkalnych i 2 lokalach u¿ytkowych -dz. nr 94/1 o pow. 571 m2 z którego udzia³
w wyodrêbnionym lokalu u¿ytkowym nr 5
przeznaczono do sprzeda¿y w drodze
bezprzetargowejna rzeczjednego z w³aœcicieli lokalu w/w budynku.

m. Czarne ul. Koœciuszki15
BUffi1istrz Gminy Czarne przeznacza do sprzeda¿y w drodze bezprzetargowej udzia³
wynosz¹cy 107/1000 w lokalu u¿ytkowym
nr 5 z jednoczesnym ustanowieniem
wspó³w³asnoœcico do dzia³ki gruntu nr 94/1 -571 m2 .
Lokal u¿ytkowy nr 5 znajduje siê na piêtrze dobudówki w czêœcipó³nocnej w/w budynku
w sk³ad którego wchodz¹:
-pomieszczenie nr 1
-24,80 m2 ,
-pomieszczenie nr 2
-12,10 m2 ,
-pomieszczenie nr 3
-10,80 m2 ,
-korytarz
-6,90 m2 ,
razem

54,50 m2

W/w nieruchomoœæ zabudowana posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹
nr 19203.
Nieruchomoœæta
posiada dostêp do energii elektrycznej, sieci wodoci¹gowej, drogi
utwardzonej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
W Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Czarne teren niniejszy okreœlonyjest jako- podstrefa A 8 ,otulina historycznego miasta
lokacyjnego od po³udnia i pó³nocnego wschodu.
Wartoœæ
rynkowa udzia³u w lokalu u¿ytkowym nr 5 wynosi:
S³ownie: dziewiêæsetczterdzieœcipiêæ z³otych 00/100.

945,00 z³

Cena sprzeda¿y udzia³u w dzia³ce nr 94/1 571 m2 przypadaj¹cej na lokal u¿ytkowy nr 5
tj. 107/1000 -61 mI wynosi: 141,00z³.
S³ownie: sto czterdzieœcijeden z³otych 00/100.
Ogó³em wartoœæ
udzia³u w nieruchomoœci (lokal i grunt) wynosi 1.086,00 z³.
S³ownie: jeden tysi¹c osiemdziesi¹t szeœæ
z³otych 00/100.
Niniejszy wykaz wywiesza siê na okres 21 dni,
po up³ywie którego nast¹pi podpisanie protoko³u. .
Zdjêto
Wywieszono
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