Z A R Z Ą D Z E N I E NR 91/19
Burmistrza Gminy i Miasta Gryfów Śląski
z dnia 17 września 2019 roku
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie roszczenia o nabycie własności
nieruchomości przyległej związanej z własnością lokali.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
/t .j. Dz. U. z 2019, poz. 506 z późn.zm./ oraz art. 25 ust. 1, art. 209a ust.1, art. 67 ust. 3a ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /t. j. Dz. U. z 2018, poz. 2204
z późn. zm./ i § 4 ust.1, § 13 Uchwały nr XXIX/155/13 Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski
z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Gryfów
Śląski /Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2013, poz. 3672/ oraz uchwały nr XLIV/301/10 Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 października 2010 roku w sprawie: wyrażenie zgody na
zastosowanie bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na rzecz właścicieli
lokali w wyniku realizacji roszczeń, o których mowa w art. 209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (.tj. Dz.U. z 2010r. nr 102 poz.551 ze zm.) z późniejszą zmianą
/Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2010, nr 232, poz. 3878/ zarządza się, co następuje:
§ 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną w operacie ewidencji
gruntów obrębu Wieża numerem działki 125/9 o pow. 1300 m2, trybie roszczenia o nabycie
własności nieruchomości przyległej związanej z własnością lokali mieszkalnych w budynku
wielomieszkaniowym Wieża nr 53 i działka oznaczoną w operacie ewidencji gruntów obrębu
Wieża numerem 125/7 o pow. 200 m2, celem spełnienia wymogu działki budowlanej.
§ 2. Na podstawie ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości opisanej
w § 1, ustala się cenę sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na kwotę 50.500 zł. (słownie:
pięćdziesiąt tysięcy pięćset złotych), plus podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu
sprzedaży.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: insp. Celina Buca.

