
ZARZĄDZENIE Nr 155/20
WOJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 2 marca 2020 roku

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży, nieruchomości stanowiącej własność gminy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2019 r. poz. 506), art. 25 ust. ] i2, art. 13 ust 1, art. 35 ust. 1 i2, art. 37 ust.] ustawyz dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65) oraz 59 2 pkt 2 Uchwaly
Nr XVI/1060008 r. Rady Gminy Bolesławiec 2 dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości należących do kompetencjiRady Gminy,

zarządza się, co następuje:

51
Przeznacza się do sprzedaży W trybie przetargu ustnego nieograniczonego spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego kat. M—1 0 pow. użytkowej 26,60 m2, położonego
W Trzebieniu przy ul. Leśnej 17 m. 14, na działce nr 103/26 obręb Trzebień.
W załączniku wykazu opisanej nieruchomości.
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Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Bolesławcu przez okres
21 dni, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,
a także na stronach internetowych Urzędu Gminy Bolesławiec.
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Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Nieruchomości
i Gospodarki Komunalnej.

54
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Załącznik do zarządzenia nr 155/20
Wójta Gminy Bolesławiec

2 dnia 2 marca 2020 r.

Wykaz nieruchomościstanowiącej mienie Gminy Bolesławiec, przeznaczonej do sprzedaży

Przedmiot Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego położonego
sprzedaży w Trzebieniu przy ul. Leśnej 17 m. 14
i położenie

nieruchomości

Oznaczenie Dz. nr 103/26 obręb Trzebień o pow. 0,3253 ha
nieruchomości działka wpisana do KW JGlB/00016178/3, stanowiąca własność

EGiB SpółdzielniMieszankowej „Trzebień”

Powierzchnia
nieruchomości Powierzchnia użytkowa 26,60 m2

przeznaczonej
do sprzedaży

Przeznaczenie Tereny zabudowywielorodzinnej — istniejące (symbol planu MW)
nieruchomości Tereny zabudowymieszkaniowej wielorodzinnej — istniejące
i sposób jej (symbol planu MW)

zagospodarowania
Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem

określonymw planie zagospodarowania przestrzennego

Opis Lokal mieszkalny nr 14 zlokalizowanyjest w środkowej klatce
nieruchomości pięciokondygnacyjnego, podpiwniczonego bloku mieszkalnego.

Lokal położony jest na V kondygnacji, tj. na IV piętrze bloku
mieszkalnym. Jest to mieszkanie środkowe,jednostronne.

W skład powierzchni użytkowej wchodzą:
pokój 16,70 m2, kuchnia 5,00 m2, łazienka z wc 2,80 rn2

i przedpokój 2,10 m2.

Lokal mieszkalny nie ma założonej księgi wieczystej.

Forma oddania Sprzedaż spółdzielczegowłasnościowego prawa do lokaluW trybie
nieruchomości przetargu ustnego nieograniczonego

Cenawywoławcza 50.000,00 zł
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