
Gryfów Śląski, dnia  17 grudnia 2008 r.

WYKAZ  Nr 100/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski
i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – prawo własności do udziału 7 % w działce gruntu zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, połoŜonej w obrębie Ubocze 212 wejście D, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 666 o

pow. 3000 m
2
, z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 6 o pow. uŜytkowej 36,46 m2,

wyodrębnionego w budynku na parterze, które jest wolne wraz z udziałem 7 % do części wspólnych
w budynku.
Prawo własności nieruchomości jest ujawnione w księdze wieczystej KW 8434, natomiast dla lokalu
jest urządzona księga wieczysta Kw nr 18813, które prowadzi Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Gmina Gryfów Śląski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
przystąpiła do jego opracowania. Zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfów Śląskim Uchwałą Rady Miejskiej nr
XIII/105/2000 z dnia 24.02.2000 r. - przedmiotowa nieruchomość wchodzi w skład terenów
zainwestowania strefę zabudowy mieszkalno-zagrodowej.

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości – przetarg ustny ograniczony.

4. Cena netto nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 17 939 zł. w tym :
lokal mieszkalny -              14 970 zł
grunt -  (udział 7 %              2 969 zł.
Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 i ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim
właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeŜeli złoŜą wniosek o nabycie przed upływem terminu
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śl. z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zm. Nabywca
nieruchomości zobowiązany będzie wpłacić całość ceny sprzedaŜy brutto oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, zostanie
podane ogłoszenie o przetargu dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu zbycia.

Sporządziła:  Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia 18.12.2008 r. do dnia 8.01.2009 r.



Gryfów Śląski, dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ  Nr 101/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski
i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – oddanie prawa współwłasności do udziału 24,88 % w działce gruntu zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, połoŜonej w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Plac Kościelny nr 6,

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 259/1 o pow. 198 m
2
, z prawem własności do lokalu mieszkalnego

nr 5 na drugim piętrze /poddasze/ o ogólnej pow. uŜytkowej 49,60 m2, z przynaleŜnym
pomieszczeniem: komórką zewnętrzną o pow. 4,50 m2, wyodrębnionych części budynku i na
nieruchomości, którego najemcą jest p. Janina KACPERSKA wraz z udziałem 24,88 % do części
wspólnych w budynku.
Prawo własności nieruchomości jest ujawnione w księdze wieczystej KW 27931 w Sądzie Rejonowym
w Lwówku Śląskim Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i zachodniej części Miasta
Gryfów Śląski – obszar planistyczny „A” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/85/04
z dnia 26.03.2004 r.  nieruchomość  wchodzi w skład terenów budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego i usług (MW/U) oraz jest w ścisłej strefie konserwatorskiej, więc wszelkie
przekształcenia, zmiany, podziały wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości –  bezprzetargowo, z uwagi na  pierwszeństwa najemcy.

4. Cena nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:
lokal mieszkalny -             28 550 zł.
grunt -  (udział 24,88 % )    2 488 zł.
Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim
właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 przysługuje osobie, która jest
najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, jeŜeli złoŜy wniosek
o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - wniosek przez najemcę
został juŜ złoŜony w dniu 3.04.2008 r.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śl. z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zmianami. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie wpłacić przed aktem notarialnym całość ceny sprzedaŜy oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, jeśli nie będzie roszczeń
zostanie zawarte przez strony porozumienie dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu zbycia.

Sporządziła:  Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia 18.12.2008 r. do dnia 8.01.2009 r.



Gryfów Śląski, dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ  Nr 102/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski
i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – oddanie prawa współwłasności do udziału 21,34 % w działce gruntu zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, połoŜonej w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Plac Kościelny nr 6,

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 259/1 o pow. 198 m
2
, z prawem własności do lokalu mieszkalnego

nr 3 na pierwszym piętrze o ogólnej pow. uŜytkowej 41,90 m2, z przynaleŜnym pomieszczeniem:
komórką zewnętrzną o pow. 4,50 m2, wyodrębnionych części budynku i na nieruchomości, którego
najemcą jest p. ElŜbieta ŚNIEśKOWSKA-BIELAK wraz z udziałem 21,34 % do części  wspólnych
w budynku.
Prawo własności nieruchomości jest ujawnione w księdze wieczystej KW 27931 w Sądzie Rejonowym
w Lwówku Śląskim Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i zachodniej części Miasta
Gryfów Śląski – obszar planistyczny „A” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/85/04
z dnia 26.03.2004 r.  nieruchomość  wchodzi w skład terenów budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego i usług (MW/U) oraz jest w ścisłej strefie konserwatorskiej, więc wszelkie
przekształcenia, zmiany, podziały wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości –  bezprzetargowo, z uwagi na  pierwszeństwa najemcy.

4. Cena nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:
lokal mieszkalny -             25 110 zł.
grunt -  (udział 21,34 % )    2 134 zł.
Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim
właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 przysługuje osobie, która jest
najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, jeŜeli złoŜy wniosek
o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - wniosek przez najemcę
został juŜ złoŜony w dniu 29.10.2008 r.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śl. z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zmianami. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie wpłacić przed aktem notarialnym całość ceny sprzedaŜy oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, jeśli nie będzie roszczeń
zostanie zawarte przez strony porozumienie dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu zbycia.

Sporządziła:  Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia 18.12.2008 r. do dnia 8.01.2009 r.



Gryfów Śląski, dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ  Nr 103/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski
i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – oddanie prawa współuŜytkowania wieczystego do udziału 1/7 części (~14,2857 %)
w działce gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym, połoŜonej w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul.

Uczniowskiej nr 6, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 238 o pow. 159 m
2
, z prawem własności do

lokalu mieszkalnego nr 2 na parterze o ogólnej pow. uŜytkowej 34,00 m2, wyodrębnionego
w budynku, którego najemcą jest p. Kazimiera SMOGÓR wraz z udziałem  do 1/7 części  wspólnych
w budynku.
Prawo własności nieruchomości jest ujawnione w księdze wieczystej KW 10067 w Sądzie Rejonowym
w Lwówku Śląskim Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i zachodniej części Miasta
Gryfów Śląski – obszar planistyczny „A” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/85/04
z dnia 26.03.2004 r.  nieruchomość  wchodzi w skład terenów budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego  (MW) oraz jest w strefie konserwatorskiej, więc wszelkie przekształcenia, zmiany,
podziały wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości –  bezprzetargowo, z uwagi na  pierwszeństwa najemcy.

4. Cena nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:
lokal mieszkalny               -   19 250 zł
grunt (udział 1/7 części)  -          987 zł. z czego  za oddanie w uŜytkowanie wieczyste udziału pierwsza
opłata stanowi 25% ceny  przed podpisaniem umowy przeniesienia i dalsze opłaty roczne
w wysokości 1% ceny  od następnego roku po zawarciu umowy.
Nieruchomość lokalowa jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), natomiast od
I opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego zostanie  dodane 22% podatku VAT.

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 i ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim
właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 przysługuje osobie, która jest najemcą
lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed
upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - wniosek przez najemcę został juŜ złoŜony w dniu
18.09.2008 r.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zmianą. Nabywca
nieruchomości zobowiązany będzie wpłacić przed aktem notarialnym całość ceny sprzedaŜy oraz
koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie
aktu notarialnego. Nabywca będzie obowiązany do uiszczania opłat rocznych z tytułu uŜytkowania
wieczystego wynoszących 1% ceny udziału w gruncie plus podatek VAT, aktualnie wg. stawki 22%
VAT z góry za dany rok do 31 marca.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, jeśli nie będzie roszczeń
zostanie zawarte przez strony porozumienie dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu zbycia.

Sporządziła:  Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia 18.12.2008 r. do dnia 8.01.2009 r.



Gryfów Śląski, dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ  Nr 104/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski
i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – oddanie prawa współwłasności do udziału 29,00 % w działce gruntu zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, połoŜonej w obrębie 3 Gryfów Śląski przy ul. Wojska Polskiego nr  40,

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11/1 o pow. 248 m
2
, z prawem własności do lokalu mieszkalnego

nr 3 na pierwszym piętrze o ogólnej pow. uŜytkowej 48,40 m2, z przynaleŜnymi pomieszczeniami:
komórką wewnętrzną o pow. 3,00 m2, komórką zewnętrzną o pow. 7,80 m2, wyodrębnionych części
budynku i na nieruchomości, którego najemcą jest p. Jan TROCEWICZ wraz z udziałem 29,00 % do
części  wspólnych w budynku.
Prawo własności nieruchomości jest ujawnione w księdze wieczystej KW 17577 w Sądzie Rejonowym
w Lwówku Śląskim Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Miasta Gryfów Śląski –
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XL/132/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. nieruchomość
wchodzi w skład terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego (10 MW).

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości –  bezprzetargowo, z uwagi na  pierwszeństwa najemcy.

4. Cena nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:
lokal mieszkalny -             26 870 zł.
grunt -  (udział 29,00 % )    2 932 zł.
Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim
właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 przysługuje osobie, która jest
najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, jeŜeli złoŜy wniosek
o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - wniosek przez najemcę
został juŜ złoŜony w dniu 24.09.2008 r.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śl. z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zmianami. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie wpłacić przed aktem notarialnym całość ceny sprzedaŜy oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, jeśli nie będzie roszczeń
zostanie zawarte przez strony porozumienie dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu zbycia.

Sporządziła:  Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia 18.12.2008 r. do dnia 8.01.2009 r.



Gryfów Śląski, dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ  Nr 105/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski
i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – oddanie prawa współwłasności do udziału 30,10 % w działce gruntu zabudowanej
budynkiem mieszkalnym, połoŜonej w obrębie 3 Gryfów Śląski przy ul. Wojska Polskiego nr  40,

oznaczonej w ewidencji gruntów nr 11/1 o pow. 248 m
2
, z prawem własności do lokalu mieszkalnego

nr 4 na pierwszym piętrze o ogólnej pow. uŜytkowej 51,30 m2, z przynaleŜnymi pomieszczeniami:
komórką wewnętrzną o pow. 7,00 m2, komórką zewnętrzną o pow. 3,00 m2, wyodrębnionych części
budynku i na nieruchomości, którego najemcą jest p. Dominika BASZAK wraz z udziałem 30,10 % do
części  wspólnych w budynku.
Prawo własności nieruchomości jest ujawnione w księdze wieczystej KW 17577 w Sądzie Rejonowym
w Lwówku Śląskim Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego południowej części Miasta Gryfów Śląski –
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XL/132/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. nieruchomość
wchodzi w skład terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego (10 MW).

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości –  bezprzetargowo, z uwagi na  pierwszeństwa najemcy.

4. Cena nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:
lokal mieszkalny -             24 510 zł.
grunt -  (udział 30,10 % )    3 036 zł.
Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim
właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 przysługuje osobie, która jest
najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, jeŜeli złoŜy wniosek
o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - wniosek przez najemcę
został juŜ złoŜony w dniu 16.10.2008 r.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śl. z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zmianami. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie wpłacić przed aktem notarialnym całość ceny sprzedaŜy oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, jeśli nie będzie roszczeń
zostanie zawarte przez strony porozumienie dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu zbycia.

Sporządziła:  Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia 18.12.2008 r. do dnia 8.01.2009 r.



Gryfów Śląski, dnia  17 grudnia 2008 r.

WYKAZ  Nr 106/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski
i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – prawo własności do udziału 18 % w działce gruntu zabudowanej budynkiem
mieszkalnym, połoŜonej w obrębie Ubocze 212 wejście C, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 666

o pow. 3000 m
2
, z prawem własności do lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. uŜytkowej 95,99 m2,

wyodrębnionego w budynku na parterze i poddaszu uŜytkowym oraz przynaleŜną częścią piwnicą
dostępną z wejścia A, którego najemcą jest Ludwik KACZAREWSKI  wraz z udziałem 18 % do części
wspólnych w budynku.
Prawo własności nieruchomości jest ujawnione w księdze wieczystej KW 8434, natomiast dla lokalu
jest urządzona księga wieczysta Kw nr 18812, które prowadzi Sąd Rejonowy we Lwówku Śląskim
Wydział V Ksiąg Wieczystych.

2. Gmina Gryfów Śląski nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie
przystąpiła do jego opracowania. Zgodnie z uchwalonym studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfów Śląskim Uchwałą Rady Miejskiej nr
XIII/105/2000 z dnia 24.02.2000 r. - przedmiotowa nieruchomość wchodzi w skład terenów
zainwestowania strefę zabudowy mieszkalno-zagrodowej.

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości – bezprzetargowo, z uwagi na pierwszeństwo najemcy.

4. Cena netto nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi 17 939 zł. w tym :
lokal mieszkalny -              37 850 zł
grunt -  (udział 18 %)           7 636 zł.
Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.)

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 i ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim
właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeŜeli złoŜą wniosek o nabycie przed upływem terminu
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 przysługuje osobie, która jest
najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, jeŜeli złoŜy wniosek
o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - wniosek przez najemcę
został juŜ złoŜony w dniu 17.10.2008 r.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śl. z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zmianami. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie wpłacić przed aktem notarialnym całość ceny sprzedaŜy oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, jeśli nie będzie roszczeń
zostanie zawarte przez strony porozumienie dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu zbycia.

Sporządziła:  Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia 18.12.2008 r. do dnia 8.01.2009 r.



Gryfów Śląski, dnia 17 grudnia 2008 r.

WYKAZ  Nr 107/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski
i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – oddanie prawa własności w działce gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
o jednym lokalu, połoŜonej w obrębie 2 Gryfów Śląski przy ul. Młyńskiej nr 34, oznaczonej

w ewidencji gruntów nr 507 o pow. 193 m
2
, z prawem własności do budynku – lokalu mieszkalnego

o ogólnej pow. uŜytkowej 111,40 m2, którego najemcą jest p. Wanda KOŁODZIEJSKA.
Prawo własności nieruchomości będzie ujawnione w księdze wieczystej KW .......... w Sądzie Rejonowym
w Lwówku Śląskim Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i zachodniej części Miasta
Gryfów Śląski – obszar planistyczny „A” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/85/04
z dnia 26.03.2004 r.  nieruchomość  wchodzi w skład terenów budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego i usług (10 MW/U) oraz jest w ścisłej strefie konserwatorskiej, więc wszelkie
przekształcenia, zmiany, podziały wymagają uzgodnień z Konserwatorem Zabytków.

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości –  bezprzetargowo, z uwagi na  pierwszeństwa najemcy.

4. Cena nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:
lokal mieszkalny -             34 250 zł.
grunt -                                  6 380 zł.
Nieruchomość jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.).

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim
właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu
6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 przysługuje osobie, która jest
najemcą lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, jeŜeli złoŜy wniosek
o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - wniosek przez najemcę
został juŜ złoŜony w dniu 2.09.2008 r.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śl. z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zmianami. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie wpłacić przed aktem notarialnym całość ceny sprzedaŜy oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, jeśli nie będzie roszczeń
zostanie zawarte przez strony porozumienie dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu zbycia.

Sporządziła:  Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia 18.12.2008 r. do dnia 8.01.2009 r.



Gryfów Śląski, dnia 17 grudnia 2008r.

WYKAZ  Nr 108/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603
z  późn. zm./ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność
Gminy Gryfów Śląski i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – prawo własności do działki gruntu niezabudowanej, połoŜonej
w obrębie 1 Gryfów Śląski przy ul. Oldzańskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 216/15

o pow. 35269 m
2
.

Prawo własności nieruchomości będzie ujawnione w księdze wieczystej KW ..... w Sądzie Rejonowym
w Lwówku Śląskim Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wschodniej części Miasta Gryfów Śląski
zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XLI/152/05 z dnia 25.01.2005r. nieruchomość wchodzi
w skład terenów oznaczonych symbolem (Z) o przeznaczeniu podstawowym – tereny zielone
z przewagą zieleni niskiej oraz  uzupełniająco o sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
za wyjątkiem masztów antenowych. Zakaz wszelkiej zabudowy z dopuszczeniem prowadzenia
nieutwardzonych ciągów pieszych  oraz drobnych elementów małej architektury. Nieruchomość jest
w granicach obszaru bezpośredniego zagroŜenia powodzią, wiec obowiązują zakazy określone ustawą
Prawo wodne wraz z zakazem zabudowy.

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości – przetarg ustny nieograniczony.

4. Cena netto nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego
i wynosi:       69 300 zł.
Nieruchomość gruntowa podlega podatkowi VAT według stawki 22%, która będzie doliczona do ceny
sprzedaŜy w dniu podpisania porozumienia.

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim
właścicielom zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem
5 grudnia 1990 r. lub spadkobiercom, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni
licząc od dnia wywieszenia wykazu.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady
Miejskiej Gminy Gryfów Śl. z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zmianami. Nabywca
nieruchomości zobowiązany będzie wpłacić przed aktem notarialnym całość ceny sprzedaŜy oraz
koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie
aktu notarialnego.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, zostanie
podane ogłoszenie o przetargu dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu zbycia.

Sporządziła:  Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia 18.12.2008 r. do dnia 8.01.2009 r.



Gryfów Śląski, dnia 17 grudnia  2008 r.

WYKAZ  Nr 109/2008   NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ    DO    SPRZEDAśY

Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami /tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zm./ podaje do publicznej
wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Gryfów Śląski i przeznaczonej do zbycia:

1. Przedmiot zbycia – oddanie prawa współuŜytkowania wieczystego do udziału 25,26 % w działce gruntu
zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, połoŜonej w obrębie II Gryfów Śląski przy ul. Wojska

Polskiego 58, oznaczonej  w ewidencji gruntów nr 480/7 o pow. 111 m
2
, z prawem własności do lokalu

mieszkalnego nr 3 o pow. uŜytkowej 42,35 m2 , wyodrębnionego w budynku, którego najemcą jest
p. Ryszard Bujak wraz z udziałem  25,26 % do części  wspólnych w budynku.
Prawo własności nieruchomości jest ujawnione w księdze wieczystej KW 17094 w Sądzie Rejonowym
w Lwówku Śląskim Wydziale V Ksiąg Wieczystych.

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego śródmieścia i zachodniej cześci Miasta Gryfów Śląski –
obszar planistyczny „A” zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej nr XXI/85/04 z dnia 26.03.2004 r.
nieruchomość  wchodzi w skład terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i usług (MW/U) oraz
jest w ścisłej strefie konserwatorskiej, więc wszelkie przekształcenia, zmiany, podziały wymagają uzgodnień
z Konserwatorem Zabytków zgodnie z decyzją.

3. Forma sprzedaŜy nieruchomości – bezprzetargowo, z uwagi na pierwszeństwo najemcy.

4. Cena nieruchomości jest równa wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi:
lokal mieszkalny -               22 550 zł
grunt -  (udział 25,26 %)   1 218 zł. z czego  za oddanie w uŜytkowanie wieczyste udziału pierwsza opłata
stanowi 25% ceny  przed podpisaniem umowy przeniesienia i dalsze opłaty roczne  w wysokości 1% ceny  od
następnego roku po zawarciu umowy.
Nieruchomość lokalowa jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 i 10 ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm.), natomiast
od I opłaty rocznej z tytułu uŜytkowania wieczystego zostanie  dodane 22% podatku VAT.

5. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 i ust. 1 pkt 1 i 2 przysługuje poprzednim właścicielom
zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. lub
spadkobiercom, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed upływem terminu 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia
wykazu.
Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 3 przysługuje osobie, która jest najemcą
lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed
upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu - wniosek przez najemcę został juŜ złoŜony w dniu
11.08.2008r.

6. Nabycie nieruchomości regulowane będzie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami. Przeznaczenie do zbycia następuje na podstawie Uchwały Rady Miejskiej
Gminy Gryfów Śl. z dnia 24 czerwca 2003 r. nr X/49/2003 z późn. zmianami. Nabywca nieruchomości
zobowiązany będzie wpłacić przed aktem notarialnym całość ceny sprzedaŜy oraz koszty przygotowania
nieruchomości do sprzedaŜy najpóźniej przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego. Nabywca będzie
obowiązany do uiszczania opłat rocznych z tytułu uŜytkowania wieczystego wynoszących 1% ceny udziału w
gruncie plus podatek VAT, aktualnie wg. stawki 22% VAT z góry za dany rok do 31 marca.
Po upływie 6 tygodni od daty wywieszenia niniejszego wykazu w siedzibie tut. urzędu, jeśli nie wpłyną
roszczenia, to  zostanie zawarte przez strony porozumienie dotyczące szczegółowych warunków przedmiotu
zbycia.

Sporządziła: insp. Celina Buca ,
pok. nr .6, tel. 0757812954.

Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. urzędu
od dnia  18.12.2008 r. do dnia  8. 01.2008 r.


