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w sprawie zbycia nieruchomoœci
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 póŸnozm.) , art. 25 ust. 1 , art.35 ust.l i ust.2
art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarcenieruchomoœciami
(tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 261 poz.2603z 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 d³uŸszyni¿ 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004r. Nr 12 poz. 231).

Burmistrz Gminy
zarz¹dza co nastêpuje:
§1

Przeznaczasiê do zbycia nieruchomoœæ
wymienion¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 niniejszegozarz¹dzenia.
.§2

Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na 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

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.
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.Za³¹cznik

nr 1 do Zarz¹dzenia Nr j~c?~
G!p~y Cz~
z dniaQ~.~~~~~\/

..Burmistrza

Urz¹d M
C lasta I Gminy
w
zarnem

1

woj. pomorskie

Wykaz
nieruchomoœci zabudowanej budynkiem mieszkalnym o 8 lokalach mieszkalnych
II kondygnacyjnym, podpiwniczonym wzniesionym w 1976 r -dzia³ka Nr 18/33 o pow.872 m2
z którego lokal mieszkalny nr 5 przeznaczono do sprzeda¿y w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego z prawem pierwszeñstwa nabycia w przez dotychczasowego najemcê.
Czarne ul. Strzelecka 8H..!.
Burmistrz Gminy
Czarne przeznacza do sprzeda¿y w drodze przetargu
ustnego
nieograniczonego lokal mieszkalny nr 5 z jednoczesnym ustanowieniem wspó³w³asnoœcico
do dzia³ki
gruntu nr 18/33 -872
m2 z prawem pierwszeñstwa nabycia przez
dotychczasowego najemcê.
Lokal mieszkalny nr 5 znajduje siê na I piêtrze
-pokój 1
-14,00 m2 ,
-pokój 2
-8,90 m2 ,
-kuchnia
-8,40 m2 ,
-³azienka
-3,15 m2
-przedpokój
-5,08 m2

w/w budynku w sk³ad którego wchodz¹ :

razem
39,S3m2
Do lokalu mieszkalnego przynale¿y pomieszczenie piwnicy o powierzchni 9,80 m2.
W/w nieruchomoœæzabudowana posiada urz¹dzon¹ ksiêgê wieczyst¹ KW nr 19879 .
Dzia³ka ta posiada dostêp do energii elektrycznej, sieci wodoci¹gowej ,drogi utwardzonej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci centralnego ogrzewania zdalaczynnego.
W studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Czarne teren niniejszy okreœlonyjest jako utrzymanie przyulicznego zespo³u zabudowy
jednorodzinnej -podstrefa B-l.
Wartoœæ
rynkowa lokalu mieszkalnego nr 5 wynosi:
21.781,00 z³
S³ownie: dwadzieœciajeden tysiêcy siedemsetosiemdziesi¹t jeden z³otych 00/100.
Cena sprzeda¿y udzia³u w dzia³ce nr 18/33- 872 m2 przypadaj¹cej na lokal mieszkalny
nr 2 tj. 11/100 -96 m2wynosi: 1.393,00z³.
S³ownie: jeden tysi¹c trzysta dziewiêædziesi¹t trzy z³ote 00/100.
Ogó³em wartoœæ
nieruchomoœci (lokal i grunt) wynosi 23.174,00 z³.
S³ownie: dwadzieœciatrzy tysi¹ce sto siedemdziesi¹t cztery z³ote 00/100.
Dotychczasowemu najemcy przys³uguje pierwszeñstwo w nabyciu nieruchomoœci w
trybie bezprzetargowym o ile z³o¿y wniosek o nabycie w terminie 21 dni od daty
otrzymania zawiadomienia.
Dodatkowe infonnacje o w/w nieruchomoœcimo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Miasta i Gminy
Czarne (pokój nr 22) ul. Moniuszki 12 tel. 059 8332078 wew.26.
Niniejszy wykaz wywiesza siê na okres 21
po up³ywie którego nast¹pi podpisanie prot
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