Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 121/2009
Burmistrza Złocieńca
z dnia 9 listopada 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaŜy

W Y K A Z
nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaŜy.
Lp. Nieruchomość
z oznaczeniem Kw

1. Złocieniec
ul. 5-go Marca 43
Kw nr 17185
2. Złocieniec
ul. 5-go Marca 43
Kw nr 17185

Oznaczenie
nieruchomości
wg danych
z ewidencji
gruntów

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

dz. nr 261/8
w 47/1000 cz.
obręb 11
mapa 93

0,0254

dz. nr 261/8
w 94/1000 cz.
obręb 11
mapa 93

0,0254

Opis
Przeznaczenie
nieruchomości nieruchomości
w planie
zagospodarowania
przestrzennego

zabudowana
lokal mieszkalny
nr 5 o pow. 24,55 m2
+ pom. przynaleŜne

budownictwo
mieszkaniowe

zabudowana
lokal mieszkalny
nr 6 o pow. 50,83 m2
+ pom. przynaleŜne

budownictwo
mieszkaniowe

Forma
sprzedaŜy

własność
pierwszeństwo
kupna

Cena
gruntu
w zł

Cena
zabudowań
w zł

Termin
obowiązywania ceny

53.780,00

2010-11-02

1.970,00 118.400,00

2010-11-02

980,00

brak planu
własność
pierwszeństwo
kupna

brak planu

Wykaz zakończono na poz. 2 /słownie: dwa /

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn zm./
wzywa się do składania wniosków w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu.

BURMISTRZ
Waldemar Włodarczyk

Wykaz wywieszono w dniu 9 listopada 2009 roku

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 121/2009
Burmistrza Złocieńca
z dnia 9 listopada 2009 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaŜy
W Y K A Z
nieruchomości nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaŜy.
Lp. Nieruchomość
z oznaczeniem Kw

1. Złocieniec
ul. Dworcowa
Kw nr 4137
Kw nr 26099
2. Złocieniec
ul. Dworcowa
Kw nr 4137
3. Złocieniec
ul. Dworcowa

Oznaczenie
nieruchomości
wg danych
z ewidencji
gruntów
dz. nr 78/21
78/14 i 78/17
obręb 12
mapa 108

Powierzchnia
nieruchomości
w ha

0,1652

dz. nr 78/22
obręb 12
mapa 108

0,1136

dz. nr 78/23
obręb 12
mapa 108

0,1800

Opis
Przeznaczenie
Forma
Cena
nieruchomości nieruchomości
sprzedaŜy
w planie
w zł
zagospodarowania
przestrzenne
działka gruntu
teren zabudowy
własność
62.280,00
niezabudowana
usługowej
sprzedaŜ
+ 22% VAT
w trybie
powiększenie
bezprzetargowym
działek nr 78/3
i 78/6
nie zabudowana
teren zabudowy
własność
50.020,00
usługowej
przetarg ustny
+ 22%VAT
nieograniczony
nie zabudowana

teren zabudowy
usługowej

własność
przetarg ustny
nieograniczony

75.020,00
+ 22%VAT

Kw nr 4137
Wykaz zakończono na poz. 3 /słownie: trzy /

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r Nr 261, poz. 2603 z późn zm./
wzywa się do składania wniosków w terminie 6 tygodni od dnia
wywieszenia wykazu.

BURMISTRZ
Waldemar Włodarczyk

Wykaz wywieszono w dniu 9 listopada 2009 roku

Wysokość opłat
i terminy ich
wnoszenia

jednorazowa wpłata
kwoty do dnia
2010-11-06

jednorazowa
wpłata kwoty
uzyskanej
w przetargu
jednorazowa
wpłata kwoty
uzyskanej
w przetargu

