
                                                                         W  Y  K  A  Z   nr   GPNŚ.6870.05.2017
                                              nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży na terenie miasta i gminy Lwówek  Śląski

     Na podstawie art. 30 ust. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2016 poz.446 ze zm.) i  art. 35  ustawy z  dnia 21 
sierpnia 1997 r.  o gospodarce  nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147).

                                                     Przeznacza  się do sprzedaży następujące nieruchomości z zasobu Gminy Lwówek Śląski:

Lp Położenie  i  opis                
nieruchomości

Powierzchnia
Nieruchomości, 
numer Księgi 

Wieczystej

Cena 
nieruchomości

Forma nabycia Wysokość opłat 
za użytkowanie 

wieczyste

Termin 
wnoszenia 

opłat  

Zasady 
aktualizacji opłat

Przeznaczenie w 
planie 

zagospodarowania 
przestrzennego

Termin do złożenia 
wniosku na 

podst.art.34 ust.1 
pkt.1 i 2 ustawy o 

g.n.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.
Lwówek Śląski,
obręb 4, działka 
niezabudowana

Działka nr 214/40
o pow. 0,0958 ha, 
JG1S/00033020/2

zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu

2.
Lwówek Śląski, 
obręb 4, działka 
niezabudowana

Działka nr 214/41
o pow. 0,0909 ha, 
JG1S/00033020/2

zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu

3.
Lwówek Śląski, 
obręb 4, działka 
niezabudowana

Działka nr 214/42
o pow. 0,0876 ha, 
JG1S/00033020/2

zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu

4.
Radłówka 28,

lokale mieszkalne
nr 1,2,3,4

Działka nr 147/4 
o pow. 0,1096 ha, 
JG1S/00007034/2

Zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Teren zabudowy 
mieszkaniowej 

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu

5.
Zbylutów 91, lokal 

mieszkalny nr 4

Działka nr 470/5 
o pow. 0,0227 ha, 
JG1S/00018120/2

Zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Teren zabudowy 
mieszkaniowej

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu
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6.

Lwówek Śląski, 
obręb 4 ul. 

Złotoryjska 36, 
działka 

zabudowana 
budynkiem 

mieszkalnym

Działka nr 254/29 
o pow. 0,0882 ha,
JG1S/00033020/2

Zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Teren zabudowy 
mieszkaniowej

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu

7.

Lwówek Śląski, 
obręb 2 ul. 

Jaśkiewicza, 
działka 

zabudowana 
garażem

Działka nr 853/5 
o pow. 0,0184 ha 
JG1S/00033766/3

Zgodnie z 
operatem 

szacunkowym
własność - - -

Teren zabudowy 
mieszkaniowej

6 tygodni od daty 
wywieszenia wykazu
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