
Zarz^dzenie Nr 57/2013 
Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 25 czerwca 2013 r. 

w sprawie przcznaczenia do sprzedazy na rzecz najemcy lokal mieszkalny, b^d^cy 
wiasnosci^ Gminy Miejskiej Chojnow, mieszcz^cy si^ w budynku polozonym przy 
ul. Jana III Sobieskiego 7 oraz ogtoszenia wykazu. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie 
gminnym /Dz. U . z 2001 r. N r 142, poz. 1591 z pozn. zm./, art. 34 usl.l pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /t.j. Dz . U . z 2010 r. 
Nr 102, poz. 651 z pozn. zm./ w wykonaniu Uchwaly Nr V/22/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami 
stanowi^cymi wlasnosc Gminy Miejskiej Chojnow, Burmistrz Miasta zarz^dza, co nast^puje: 

Przeznacza do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny 
wraz z oddaniem uiamkowej cz^sci gruntu w uzytkowanie wieczyste, wymieniony 
w wykazie stanowi^cym zal^cznik Nr ido niniejszego zarz^dzenia. 

Podaje do publicznej wiadomosci wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedazy 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem uiamkowej cz^sci gruntu 
w uzytkowanie wieczyste. stanowi^cy zai^cznik Nr 1 do niniejszego zarz^dzenia. poprzez 
wywieszenie na okres 21 dni w siedzibie Urz^du Miejskiego w Chojnowie i opublikowanie 
w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej urzqdu informacji o wywieszeniu wykazu. 

Wykonanie zarzi^dzenia powierza si^ Naczelnikowi Wydzialu Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Srodowiska. 

§ 1 -

§ 2 . 

§ 3 . 

Bufunistrz Miasta 



1 > 
Zal^cznik Nr 1 do Zarzi\dzenia Burmistrza Miasta Chojnowa Nr 
57/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie przcznaczenia do sprzedazy 
lokalu mieszkalnego. bt^dqcego wlasnosci^ Gminy Miejskiej Chojnow, 
mieszcz^cego siq w budynku polozonym przy ul. ul. Jana 111 Sobieskiego 
7 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 

W Y K A Z 
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz z oddaniem uiamkowej cz^sci 

gruntu w uzytkowanie wieczyste 

Lp. 

Oznaczenie 
nicrLichomosci 

wg ksi^gi 
wieczystej 

Oznaczenie 
nieruchomosci 

wg danych 
ewidencji 
gruntow 

Pow. 
dziatki 

Opis lokalu 
Przeznaczenie 
nieruchomosci 

i sposob jej 
zagospodarowania 

Pow. lokalu 

poinieszczenie 
przynalezne 

w m-̂  

Cena 
lokalu 
w zl 

Cena gruntu 
w udziale 

przypadaj^cym 
na nabywc? 

w zl 

Opiaty z tyt. uzytk. 
wieczystego gruntu 
pierwsza w zl 25% 

roczna w zl 1% 
(platna do dnia 

31 marca kazdego 
roku) 

Czas trwania 
uzytkowania 
wieczystego 

1 2 "1 4 5 6 7 8 9 10 1 1 

1 

KW LEIZ 
/OOO17377/2 

obr^b 6 
ul. Jana III 

Sobieskiego 7/4 
dz. 24/3 

706 m-

dwa pokoje. 
kuchnia, 

przedpokqj, wc 
(I pit̂ nro) 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

i uslug; 
zagospodarowanie 
zgodnie z zapisem 

w planie 

68.06 
117 917,00 9 883,00 

2 470.75 do dnia 
12.12.2094 r. 1 

KW LEIZ 
/OOO17377/2 

obr^b 6 
ul. Jana III 

Sobieskiego 7/4 
dz. 24/3 

dwa pokoje. 
kuchnia, 

przedpokqj, wc 
(I pit̂ nro) 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

i uslug; 
zagospodarowanie 
zgodnie z zapisem 

w planie 

117 917,00 9 883,00 
98,83 

do dnia 
12.12.2094 r. 

1. Wymienione w wykazie ceny gruntow i lokalu oraz opiaty obowî zujq^ dia Lp. 1 do dnia 14.03,2014 r. 
2. Wysokosc oplat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej nioze bye aktualizowana nie cz^sciej niz raz na 3 lata, jezeli wartosc tej 

nieruchomosci ulegnie zmianie. 
3. Sprzeda?; lokali dokonywana jest w warunkach okreslonych w art. 43 ust. I pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i uslug. natomiast zgodnie z art. 29 

ust. 5a i art. 41 ust. 1 opiata z tytulu uzytkowania wieczystego podlega zwi^kszeniu o podatek V A T wedlug stawki obowi^zuj^cej w momencie powstania obowi^zku podatkowego. 
4. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeii Urz^du Miejskiego w Chojnowie od dnia 25.06.2013 r. do dnia 16.07.2013 r. 
5. Termin do zlozenia wniosku przez osoby, ktorym przystuguje pierwszeiistwo w nabyciu lokalu mieszkalnego uptywa z dniem 06.08.2013 r. 


