
Zarzc^dzenie Nr 46/2013 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 7 maja 2013 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomosci wykazu nieruchomosci przeznaczonej do 
sprzedazy w formic przetargu - lokal mieszkalny nr 5, potozony w budynku przy ul. Legnickiej 
16 w Chojnowie wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej cz^sci gruntu 
oznaczonego numerem geodezyjnym 213/4 w udziale wynoszqcym 133/1000. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
/t.j. D z . U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm/, art. 13 ust. 1, art. 35 i 37 ust. 1 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /t.j. D z . U . z 2010 r. Nr 102, poz. 651 
z pozn. zm./ oraz w wykonaniu Uchwaly N r V/22/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami 
stanowiqcymi wlasnosc Gminy Miejskiej Chojnow i Zarzqdzenia Nr 20/2011 Burmistrza 
Miasta Chojnowa z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w formie 
przetargu lokalu mieszkalnego nr 5, polozonego w budynku przy ul. Legnickiej 16 
w Chojnowie wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej cz^sci gruntu oraz 
ogloszenia jego wykazu, Burmistrz Miasta Chojnowa zarzqdza, co nast^puje: 

Podaje si? do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, stanowiqcy zalqcznik do 
niniejszego zarzqdzenia, poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urz?du Miejskiego 
w Chojnowie i opublikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urz^du informacji 
o wywieszeniu wykazu. 

Wykonanie zarzqdzenia powierza si? Naczelnikowi Wydzialu Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Srodowiska. 

§ 1 . 

§ 2 . 

Burmistrz Miasta Chojnowa 

Jan Serkies 



Zat^cznik do Zarz^dzenia Nr 46/2013 Burmistrza Miasta Chojnowa 
z dnia 07-05-2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomosci 
wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w formie przetargu -
lokal mieszkalny nr 5, polozony w budynku przy ul. Legnickiej 16 w 
Chojnowie wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowej cz^sci 
gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 213/4 w udziale wynosz^cym 
133/1000 

W Y K A Z 
nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w formie przetargu 

Przeznaczenie 
nieruchomosci Cena nieruchomosci 

Lp Nr Pow. Nr ksi^gi Polozenie Opis nieruchomosci w planie Forma w zl, w tym 
dzialki dzialki wieczys- miejscowym zbycia 

w m^ tej zagospodarowania 
przestrzennego 

miasta i sposob jej 
zagospodarowania 

lokal 
utamkowa 

wartosc 
gruntu 

1. 213/4 220 LEIZ/ ul. 
lokal mieszkalny nr 5 
0 pow. uzytk. 85,40 
m , sktadaj^cy si? z 

zabudowa 
mieszkaniowa przetarg 

00010218/1 Legnicka 

lokal mieszkalny nr 5 
0 pow. uzytk. 85,40 
m , sktadaj^cy si? z wielorodzinna i 81.000,00 

Nr 16 3 pokoi, kuchni. jednorodzinna oraz 
przedpokoju i spizarki, 
polozony na poddaszu 

(111 pi?tro) 

nieuci^zliwe uslugi 
komercyjne; 

zagospodarowanie 
zgodnie z zapisem 

w planie 

78.700,00 2.300,00 

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz?du Miejskiego w Chojnowie od dnia 07-05-2013 r. do dnia 28-05-2013 r. Termin do zlozenia 
wniosku przez osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu nieruchomosci uplywa z dniem 18-06-2013 r. 
Pierwsza oplata z tyt. uzytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 % ceny gruntu, oplaty roczne wynosz^ 1 % ceny gruntu i s^platne do 31 marca 
kazdego roku. Wysokosc optaty z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej moze bye aktualizowana nie cz?sciej niz raz na trzy 
lata, jezeli wartosc tej nieruchomosci ulegnie zmianie. Sprzedaz lokalu dokonywana jest w warunkach okreslonych w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r.o podatku od towarow i uslug, natomiast oplaty z tytulu uzytkowania wieczystego podlegajq^ zwi?kszeniu o podatek V A T 
wedlug stawki obowi^zuj^cej w momencie powstania obowi^zku podatkowego. 


