
ZARZĄDZENIE NR 1 1 1/2022

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SOBÓTKA
z dnia 1 sierpnia 20żż r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej
stanowiącej własność Gminy Sobótka przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt" 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z poźn. zm.) art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia |997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz Uchwały
Rady Miej skiej w Sobótce z dnia 1 grudnia 2004 r . w sprawie ustalenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Sobótka,

Burmistrz Miasta i Gminy Sobótka
zarząclza, co następuj e :

§ 1 . W Zarządzeniu Nr 107/2022 Burrntstrza Miasta i Gminy Sobótka z dnia 2I lipca 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy
Sobótka przęznaczonej do sprzedaży, wykaz stanowiący zńącznik do Zarządzenia otrzymuje
brzmienie, jak w załączniku do niniejszego Zarządzęnta.

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

§ 3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.
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Załącztlik do Zar ządzenia
Nr 1l1l2022
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka
z dnia 1sierpnia 2022 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZE ZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
Burmistrz Miastą i Gminy 

.w.SobÓ,tce, 
działajqc na poclsrawie ąrt. 35 ust, t i 2 ustawy z dnia 2] sierpnia l997r.o gosPodarce nięruchomoŚciami (tj. nz. u,"i zozt': 19? tagg, pai;. zm.), podaje do publicznej wiadomości,wykaz nieruchoruości stąnowiqcej własność Gminy so|ótka przeznaczolnej do sprzedazy:

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

2, oznaczenie w księdze wieczystej - KW Nr WR1I(00302950/1.

3, Połozenie nieruchomoŚci: lokal uĘtkowy nr 1 połozony na parterze budyŃumieszkaniowo-usługowym przy ul. Świitolarist<ie; 3 w Będkowicach o pow.742,60 m2.

4, opis nieruchomości: budynek mieszkaniowo-usługowy, dwukondygnacyjny,
PodPiwniczonY,Y budynku znajdują się 2 lokale: 1 mńszr.łny i t usługowy , pozabudynkiem komórka.

5. Przeznaczenie w MPZP: MN/U3 - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej.

6. Przeznaczone do sprzed,aży:
- lokal uzytkowy o pow. 142160 m2- udział w częściach nieruchomości wspólnej: 5408/10000.

7. Wartość nieruchomości: 350 000,00 zł.

l

BURMlsTRZ

,g,.[ł}iltrulą.,,

\

osobY, którYm PrzYsługuje Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstaw ię art. 34ust. l, pkt l i 2 ustawyz dnia 2l sierPnia 1997 r, o gosPodarce nierńchomościami- to."|rtu.;ą z tego plerwsreristw a, jeżeli złożąwniosek w terminie 6 tygodni liĆząĆ oddnia wywiesz"niu *ykaru. 'Do cenY nieruchomoŚci moŻę zostaĆ doliczony podatek VAi zgodnie z obowiązującymi przepisami.


