ZARZi\ DZE NIE
Bormistrza Toszka Nr.OOSO.269.2013
z dnia 29 sierpnia 2013 r .
w sprawie : p rzeznaczenia lokalu mieszkalnego do s przedaZy na rzecz naje mcy w drodl.e
bezprzetargowej oraz ogloszenia wykazu lokal; pl"Zezna clooych do sprzedaiy.

Ozialajac os podstawie:
• arlo 30 ust. I i 2 pkt 3 usta wy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz"dz.ie gminy
(Oz. U z 2013 r., poz. 594),
• art. 13 ust.l , art. 28, art. 34, art. 35 oraz art.3 7 ust . 2, pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpn ia 1997r.
gospodarce nieruchomosciami (tekstjednolity z 20 10r. Oz. U. Nr 102 poz. 6 5 1 z pM. zn1.)
• §14 Uchwaly Nr XVllV190/2012 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28marca 20 12r. w sprawie:
okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stallowi'lcym i wlasllosc Gminy.

Zarz'ldza

si~,

co

nast~puje:

§1
Przezllacza si~ do sprzedazy w drodze bezprzetargowej loka le mieszkaille w m ienione w vykaxie
stanowi'lcym Zaf'lCZllik do Iliniejszego zarZ'ldzen ia, wraz ze sprzedaz'l ulamkowej c~sci
nieruchomosci zabudowanej budynkiem, w kt6rym znajduj 'l SJ ~ przedmiotowe lokale polozone
w Toszku przy ul. Oworcowej 22.
§2
Loka le stanowi" wlasnose Gminy Toszek, sprzedaz
zajmowanego lokalu.

nast~puje

na pisemny wniosek Najemcy

0

"upno

§3
Wykaz nieruchomosci (stallo wi'lcy zal'lcznik do niniejszego zarZ'ldzell ia) podlega og los7cniu
na tablicy ogfoszen w Urz~dzie Miejskim w Toszku w okresie 21 dni od dni. pod ania do public1Jl"J
wiadomosci poprzez zamieszczenie w Biuletyni e Informacji Publi cznej a ta kt.e zamieszczenie
illformacj i 0 wywieszeniu wykazu w "Ozienniku Zachodnim" oraz w spos6 b ZWYCZ<1jowo przyjl;!}
§4

Wykonanie zarZ'ldzenia powierzam
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska.

Kierownikowi

§5
Zarz'ldzenie wchodzi w zyc ie z dlliem

/

podj~cia .

Referatu

Gospodarki

Niemchomosciami.

Zahtcznik do Zarz<[dzenia Bunnisrn.a Tv,aa
N.. 0050.269.201 3 z doia 29 siecpoi. 2011r.

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAZY
W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY
Na pod stawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 1 sierpnia 1997r. a gospodaree
tj. z 2010 .. Dz. U. Nr 102, paz. 651 z poin.zm.)

nieruchomosci~mi

Burmistrz Toszka
podaj e do publicznej wiadomosci, ze z zasobu Gminy Toszek zostala przeznaczoD9 do sprl.edll~'
nastfpuiltca n ieruchomosc:
I.

Oznaezenie nie ruehomosei wg ksi«gi wieezystej oraz katastru nieruehomosei:
dzialka n r 336/59 0 powierzchni 0,0900 ha, k.m.2 , obrfb Toszek, KW nr GLIG/0003531 2!8.

2

O'
Jp lS mente ho mOSC l

Lp

I.

2.

3.

Nr lokalu

ul.
Dworeowa
22/1

ul
Dworeowa
22/2

ul.
Dworcowa
22/3

...

Opis lokalu
Lokal mieszkalny jest poiozony na partef7..e,
sklad a si« z: dwoeh pokoi, kuehn i ze
spiurk!\, !azie nki z we i przedpokoju 0
Iqeznej pow. 68, 19m' wraz z
pomieszezeniami przynalez nymi - 2
piwniee 0 pow. 15,09 m' i 7,74 m' i
budynkiem gospodarezym 4,82 m'
L okal mieszkalny jest polozony na parterze
i pi,trze (lokal dwukondygnaeyjny), sklada
si« z: dwoeh pokoi, kuellni i we olqeznej
pow. 53,24m'wraz z pomieszezeniami
przynaleznymi - 2 piwniee 0 pow. 12,87 m'
i 11 ,65 m' i budynkiem gospodarezym 0
pow. II ,12m'
Loka l mieszkalny jest polozony na
pierwszym pi«trze, sklada si, z: trzeeh
pokoi, kuch ni ze spi:tark!\, lazienki z we i
przedpokoju 0 lqcznej pow. 81,71 m' wraz z
pomieszezeniem przynalezoym - 2 piwniee
o pow. 3, 13 m' i 15,71 m'

Udziai w ez,sei
wsp61nej

Cena
nieruchomnsci

98.700,(lOzl
Wartosc lokalu
0,251

81.392,00 zl
Wanosc gnll1tu
17.308,0021

_.

0,233

61.600,00LI
Wartosc lokalu
45.533,00 zl
WanQ~c grunlu
16.067,00zl

0,262

117.S00,00U
Wartose lokalu
99.433,00 zl
WortOse gruntu
18.067,007]

--

3. Cenq nabyeia lokalu mieszkalnego z pomieszezeniami przynaletnymi i udzialem w cL~';ci.ch
wsp61nyeh budynku i w gru neie jest wartosc okreslona przez rzeezozna "c~ maj (1,tkO\\ ego.
Od ceny nabye ia lokalu odlieza si, bo nitJkat~, zgod llie z za sadami okreslon}mi w uelmale
Nr XVIIII190/201 2 Rad y Miejskiej w Toszku z dnia 28 marea 2012,. w sprawie okreslenia lBsad
gospodarowania nieruchom osciami stanowiqcymi w las nosc Gminy.
4. Nienlehomosc jest polozona na terenie oznaezonym symbo lem 6-MU: prz znaczenia podstawowe:
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z moz liwosci q prowadzellia dziaJa lnoSci ushlgowcJ
w budynku mieszkalnym lub loka lizacj i uslug nieuciqzliwyeh; za budowa mieszkaniowa
jednorodzinna bez uslug; zabudowa zagrodowa; usmgi nieueiqzliwe na wydzielollej dzialce;
przeznaezenie uzupelniajqee: zabudowa wielorodzinna 0 niski ej inte nsywnosci; budynk i
gospodareze i inwen tarskie oraz ga raze; ob iekty i sieci uzbrojenia terenu, miejsca postojowe; zieleri
i ogrody przydomowe .

5. Info r a tje 0 przeznaczen iu do sprzedaiy:
tryb bezprzetargowy na rzeez najemey wraz ze sprzedaz't ulamkowej

ez~sei

gruntu .

6. W zwi~zku z art. 34 ust. 1 powolanej na wst~pie ustawy pierwszenstwo w nabyeil\ nieruchomoscL
z zastrzezeniem art. 216a, przysluguje osobie, kt6ra jest poprzedn im wlascicielem zbywanet
nieruehomosei pozbawionym prawa wlasnosei tej nieruchomosei przed dniem 5 grudnia I 990r.
albo jego spad kobie rc't i w terminie 6 tygodni od dnia wyw ieszenia nilli ~j s~egQ w)kazu
tj . od do in 06.09.2013r. do doia 18.10.2013r. zlozy stosowny w niosek. Zicienie wniosku
po uplywie tego terminu, spowoduje utrat~ uprawnienia do przyznania pierwszenstwa " nah~ciu
wyzej wy mienionej nierucho mose i.
W zwi'lzku z art.35 ust.! cytowanej na wst~pie ustawy niniejsze ogioszenie \vywiesza si~ na okres
2 1 dni od dnia 06.09.2013r. d o dnia 27.09.2013r.
lnformacj~ 0 wywieszen iu wykazu podaje si~ do publieznej wiadomosci przez
w "Dzie nniku Zaehodn im" oraz na stronie internetowej gminy.

ogloszcni~

Trese niniejszego wy kazu zamieszczona zostala rown iez na stronie inte rnetowej : W\\·,.\,.bip.toszek,pl

