RMISTRZ MIASTA l GMINY

50BOTKA
Woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE NR 1 10/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBOTKA
z dnia

1

sierpnia 2022 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własnośćGminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży w trybie
bezprzetargowym

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samoruądzie
snirurym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) art,35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 202I t. poz. 1899 z późn. zm.) onz Uchwały
Rady Miejskiej w Sobótce z dńa 1 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własnośóGminy Sobótka,
Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
zarząćlza, co następuj

e:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 106/2022Bwmistrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia2I lĘca2022 r.
stanowiącej własnośćGminy
ptzeznaczonej
Sobótka
do sprzedńy w trybie bezprzetatgowym, :vqykaz stanowiący zńącznik
do Zarządzeniaotrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Gospodarki Nieruchomościami
i Rolnictwa.
§

3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Zarządzenia

Nr l l0/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 1 sierpnia 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMO Ś CI PRZE ZN ACZONEJ DO SPR ZED AŻY
Burmistrz Miastą i Gminyw Sobótce, działajqc na podstawie ąrt, 35 ust, l i 2 ustawy z dnia 2] sierpnia I997r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U, z 2021 r. poz. l899 z późn. zm.), podaje dcl publicznej wiadomości,
wykaz nieruchomości stanowiqcej włąsnoścGniny Sobótka przeznaczonej do sprzedaĄ:

1. Nr ewidencyjny nieruchomości:działka nr 50/3 AM-l, pow. 0,1851 ha, obręb
Będkowice.

Oznaczęnię w księdze wieczystej - KW Nr WR1IV00302950/1.
J.

4,

Położenie nieruchomości: pomieszczenie przynalężne przy
w Będkowicach: piwnica w budyŃu o pow. 77,74 m2.

Opis

ul.

Świętojańskiej

3

nieruchomości: budynek mieszkaniowo-usługowy, dwukondygnacyjny,

podpiwniczony. W budynku znajdują się 2 lokale: 1 mieszkalny
budynkiem komórka.

5.

Przęznaczenie w MPZP: MN/U3

6.

Przęznaczone do sprzedaży
piwnica o pow.11,74 m2
udzińw częściachnieruchomości wspólnej: 445110000.

7,

Wartośćnieruchomości: 6 000,00 zł.

i

1 usługowy, poza

- tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej.

:

]
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Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawię art. 34 ust. l, pkt l i 2 ustawy
z dnia 2l sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami- korzystają z tego pierwszeństwa, jeżeli złożą
wniosęk w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
Do ceny nieruchomości może zostać doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

