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Zarz¹dzenie N r 1~f;8
Burmistrz~ Gminy ,czarne
z dnia .d.Q.Q~~...2008
r.

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.1 i ust.2,
art.37 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami
(Dz. U. z 2004r. nr 261 poz. 2603 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

przeznaczasiê do zbycia nieruchomoœæ
wymienion¹ w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik
nr 1 do 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 zarz¹dzeniaNr l¹¹'fE
Urz¹d Miasta i Gminy
w,Czarnen:³

B~isW
gminy .czarne
z dma .ID... .~.~...
2008r.

woJ. pomorskie

d

WYKAZ
nieruchomoœcizabudowanejbudynkiem mieszkalnymo 38 lokalach mieszkalnychi o 3 lokalach
u¿ytkowych,V kondygnacyjny,podpiwniczony,wybudowanymw 1975r. -dzia³ka nr 102/3 o pow.
570 m2 , z którego lokal mieszkalnynr 2 przeznaczonodo sprzeda¿yz jednoczesnymoddaniem
u³amkowejczêœcigruntu w u¿ytkowaniewieczyste.
m. Czarne ul. Plac Wolnoœci1.
Burmistrz Gminy Czarneprzeznaczado sprzeda¿yw drodzeprzetarguustnegonieograniczonego
lokal mieszkalny nr 2 po³o¿ony w Czarnem przy ulicy Plac Wolnoœci1 z jednoczesnym
ustanowieniemwspó³u¿ytkowaniawieczystegoco do dzia³ki gruntunrl02/3 o pow 570 m2
Lokal mieszkalnynr 2 o pow. u¿ytkowej39,00 m2znajdujesiê na I piêtrze w/w budynku w sk³ad
któregowchodz¹:
1. pokój
18,00m2
2. pokój.
6,20 m2
3. kuchnia
5,40 m2
4. przedpokój
6,10 m2
5.³azienka
3,30 m2
Raze m :

39,00 m2

Najemcau¿ytkujepomieszczeniepiwnicy stanowi¹cesk³adow¹czêœæ
wspólnejnieruchomoœci.
Cenasprzeda¿ylokalu mieszkalnegonr 2 wynosi27.984,00z³.
S³ownie: dwadzieœcia
siedem tysiêcydziewiêæset
osiemdziesi¹tcztery z³ote 00/100.
Cena sprzeda¿y udzia³u w w dzia³ce nr 102/3 o pow. 570 m2 przypadaj¹cegona lokal nr 2
tj. 1/100-6m2 wynosi: 97,00 z³.
s³ownie:dziewiêædziesi¹t
siedemz³otych 00/100.
Ogó³emcenanieruchomoœciwynosi: 28.081,00z³
S³ownie:dwadzieœcia
osiem tysiêcy osiemdziesi¹tjeden z³otych00/100.
I wp³ata op³aty z tytu³u u¿ytkowaniawieczystegogruntu wynosi 16% ceny sprzeda¿yu³amkowej
czêœcidzia³ki nr 102/3o pow. 570 m2.
Z tytu³u u¿ytkowaniawieczystegogruntukupuj¹cy zobowi¹zanyjest do uiszczaniaop³aty rocznej
w wysokoœci
1% ceny gruntu p³atnejw terminie do dnia 31 marcaka¿degoroku z góry za dany rok
na konto Urzêdu Miasta i Gminy Czarne.Wysokoœæ
op³aty rocznej mo¿e byæuaktualizowana na
wskutekzmianyjej wartoœciw okresachnie krótszychni¿ 1 rok.
Dotychczasowemunajemcyprzys³uguje pierwszeñstwow nabyciu lokalu mieszkalnego w trybie
bezprzetargowym
o ile z³o¿ywniosek w terminie21 dni od daty otrzymaniazawiadomienia.
W/w nieruchomoœæ
zabudowanaposiadaurz¹dzon¹ ksiêgêwieczyst¹ nr 11253w S¹dzie Rejonowym
w Cz³uchowie-Wydzia³Ksi¹g Wieczystych.
Uzbrojenie terenu dzia³ki obejmuje dostêpenergii elektrycznej, sieci wodoci¹gowej, deszczoweji
kanalizacjisanitarnej, drogi utwardzonejoraz centralnegoogrzewaniazdalaczynnego.
W studium uwarunkowañi kierunków zagospodarowaniaMiasta i Gminy Czarne teren niniejszy
okreœlonyjest jako podstrefa A-3- centrum po³udnie, utrzymanie standarduprzestrzeni osiedla
poprzez dobrzewykonan¹ zieleñ i ma³¹ architekturê.
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Niniejszy wykaz wywi
po up³ywie któregona
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a siê na okres21 dni,
i podpisanieprotoko³u.
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