Marciszów, dnia 06.06.2018 r.
RGiOŚ.6840.7.2018

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
Wójt Gminy Marciszów podaje do wiadomości, że są wyznaczone do sprzedaży, nieruchomości stanowiące własność gminy.
Numer Księgi
Wieczystej
1

JG1K/000
17517/8

JG1K/0000
3417/6

Położenie
nieruchomości
numer działki
2

Powierzchnia
nieruchomości (
ha lub m2 )
3

Ciechanowice
dz. nr 475/6

0,1059 ha

Sędzisław
dz. nr 212

0,1697 ha

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania
4

Tereny
mieszkaniowe

Tereny
mieszkaniowe

Termin
rozpoczęcia
i zakończenia
budowy
5

Opis nieruchomości
6

Cena
nieruchomości
7

Forma
sprzedaży
lub oddania
nieruchomości
8

------------ Lokal mieszkalny nr 1 położony 97.000,00 zł sprzedaż
w budynku mieszkalnym nr 37 w
Ciechanowicach. Lokal znajduje
się na parterze i składa się z: 2
korytarzy, 2 przedpokoi, 3 pokoi,
kuchni, łazienki z w.c. o łącznej
pow. użytkowej 77,55 m2 oraz z
przynależnych
pomieszczeń
gospodarczych i pomocniczych
w postaci: przedpokoju i pokoju z
aneksem
kuchennym
usytuowanych na parterze oraz z
3 piwnic i 1 strychu o łącznej
pow.41,85
m2.
Udział
w
nieruchomości wspólnej wynosi
17/100.

bezprzetargowa

Wysokość opłat Warunki
i terminy ich
zmiany ceny
wnoszenia
nieruchomości i
wysokości opłat
9
10

jednorazowo

-----------

---------- Lokal mieszkalny nr 11 położony 38.750,00 zł sprzedaż
jednorazowo -----------przetargowa
w budynku mieszkalnym nr 81 w
Sędzisławiu. Lokal znajduje się
na parterze, posiada niezależne
wejście,
bezpośrednio
z

zewnątrz budynku. Lokal składa
się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki z
wc, przedpokoju i ganku o
łącznej pow. 42,72 m2, bez
pomieszczeń
przynależnych.
Udział w nieruchomości wspólnej
wynosi 821/10000.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy cyt. wyżej, winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w
terminie 6–tygodniowym od daty wywieszenia wykazu tj. od 06 czerwca 2018 roku do 17 lipca 2018 roku. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od
06.06.2018 roku do 26.06.2018 roku.
Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha
Sprawę prowadzi:
Ref. Gospodarki Gruntami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Katarzyna Kaznowska

