
Zarzqdzenie Nr 7̂ /̂2013 
Burniistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 12 sierpnia 2013 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy na rzecz najemcow lokale mieszkalne, b^d^ce 
wlasnosciq^ Gminy Miejskiej Chojnow, mieszcz^ce si^ w budynkach polozonych przy 
ul. Drzymaly 16, ul. Witosa 15 i ul . Komuny Paryskiej 7 oraz ogtoszenia wykazow. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym /Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm./, art. 34 ust.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 Chojn6w, Burmistrz Miasta zarzqxlza, co nast^puje: 

§ 1-
1. Przeznacza do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcow lokale mieszkalne 
wraz z oddaniem uiamkowej czesci gruntu w uzytkowanie wieczyste, wymienione 
w wykazie stanowi^cym zal^cznik Nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

2. Przeznacza do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokal mieszkalny 
wraz ze sprzedazy uiamkowej czesci gruntu, wymieniony w wykazie stanowi^cym 
zal^cznik Nr 2 do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2 . 
Podaje do publicznej wiadomosci wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedazy 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemc6w wraz z oddaniem uiamkowej czesci gruntu 
w uzytkowanie wieczyste, stanowi^cy zal^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 intemetowej urz^du informacji o wywieszeniu wykazu. 

§ 3 . 
Podaje do publicznej wiadomosci wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedazy 
w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy wraz ze sprzedazy uiamkowej czesci gruntu, 
stanowi^cy zal^cznik N r 2 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 urz^du informacji o wywieszeniu wykazu. 

§ 4 . 
Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Naczelnikowi Wydziatu Gospodarki Gruntami 
i Ochrony Srodowiska. 

§ 5 . 
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia. 

Burmistrz Miasta 

CJD>^ 
Jan Serkies 



Zal^cznik Nr 1 do Zarz^dzenia Burniistrza Miasta Chojnowa 
Nr /20i3 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia 
do sprzedazy lokali mieszkalnych, b^d^cych wlasnosci^^ Gminy 
Miejskiej Chojnow, mieszcz^cych si? w budynkach polozonych 
przy ul. Drzymaly 16, u!. Witosa 15 w drodze bezprzetargowej na 
rzecz najemcow 

WYKAZ 
lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcow wraz z oddaniem uiamkowej czesci 

gruntu w uzytkowanie wieczyste 

Lp. 

Oznaczenie 
nieruchomosci 

wg ksi?gi 
wieczystej 

Oznaczenie 
nieruchomosci 

wg danych 
ewidencji 
gruntow 

Pow. 
dziafki 

Opis lokalu 
Przeznaczenie 
nieruchomosci 

i sposob JeJ 
zagospodarowania 

Pow. lokalu 

pomieszczenie 
przynalezne 

w m-

Cena 
lokalu 
w zl 

Cena gruntu 
w udziale 

przypadaĵ cym 
na nabywc^ 

w zl 

Oplaty z tyt. uzyt. 
wieczystego 

gruntu 
pierwsza w zl 

25% 

roczna w zl 1 % 
(platna do dnia 

3 1 marca kazdego 
roku) 

Czas trwania 
uzytkowania 
wieczystego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 KW LEIZ 
/00025357/5 

obr^b 4 
ul. Drzymaly 

16/'l5 
dz. 209/31 

3673 m2 
dwa pokoje, 
przedpokoj, 

kuchnia, 
lazienka z wc+ 
pomieszczenie 

przynalezne 
(IV pi?tro) 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

zagospodarowanie 
zgodnie z zapisem 

w planie 

45,50 
107 100,00 3 000,00 

750,00 do dnia 
05.12.2089 r. 

KW LEIZ 
/00025357/5 

obr^b 4 
ul. Drzymaly 

16/'l5 
dz. 209/31 

dwa pokoje, 
przedpokoj, 

kuchnia, 
lazienka z wc+ 
pomieszczenie 

przynalezne 
(IV pi?tro) 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej; 

zagospodarowanie 
zgodnie z zapisem 

w planie 

3,30 
107 100,00 3 000,00 

30,00 

do dnia 
05.12.2089 r. 

2 KW LEIZ 
/00020431/3 

obr?b 4 
ul. Witosa 

15/8 
dz. 56/57 

216 m2 

dwa pokoje, 
przedpokoj, 

kuchnia, 
lazienka z wc+ 
pomieszczenie 

przynalezne 
(III pi^tro) 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

i ustug ; 
zagospodarowanie 
zgodnie z zapisem 

w planie 

54,30 
92 300,00 1 400,00 

350,00 do dnia 
10.02.2096 r. 

KW LEIZ 
/00020431/3 

obr?b 4 
ul. Witosa 

15/8 
dz. 56/57 

dwa pokoje, 
przedpokoj, 

kuchnia, 
lazienka z wc+ 
pomieszczenie 

przynalezne 
(III pi^tro) 

teren zabudowy 
mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

i ustug ; 
zagospodarowanie 
zgodnie z zapisem 

w planie 

5,40 
92 300,00 1 400,00 

14,00 

do dnia 
10.02.2096 r. 

c. d na str. 2 
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1. Wymienione w wykazie ceny gruntow i lokali oraz oplaty obowiq ẑujq^ dia Lp. ! i 2 do dnia i 7.07.2014 r. 
2. Wysokosc opiat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej moze bye aktualizowana nie cz^sciej niz raz na 3 lata, jezeli 

wartosc tej nieruchomosci ulegnie zmianie. 
3. Sprzedaz lokali 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 

zgodnie z art. 29 ust. 5a i art. 41 ust. 1 oplata z tytulu uzytkowania wieczystego podlega zwi^kszeniu o podatek V A T wedlug stawki obowiii,zujqcej w momencie 
powstania obowiq^zku podatkowego. 

4. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz?du Miejskiego w Chojnowie od dnia 12.08.2013 r. do dnia 02.09.2013 r. 
5. Termin do zJozenia wniosku przez osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu lokalu mieszkalnego uplywa z dniem 23.09.2013 r. 



Zal^cznik Ni ^ do Zarz^dzeiiia Burniistrza Miasta Chojnowa 
Nr 7^^/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przeznaczenia do 
sprzedazy lokalu mieszkalnego b^d^cego wlasnosci^ Gminy Miejskiej 
Chojnow, mieszcz^cego si? w budynku polozonym przy 
ul. Komuny Paryskiej 7 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 

WYKAZ 
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedazy w drodze bezprzetargowej na rzecz 

najemcy wraz ze sprzedazy uiamkowej czesci gruntu 

Lp. Oznaczenie Oznaczenie Przeznaczenie Pow. lokalu Cena 
nieruchomosci nieruchomosci wg Pow. nieruchomosci lokalu wraz 

wg ksi?gi danych ewidencji dzialki Opis lokalu i sposob JeJ pomieszczenie z udzialem 
wieczystej gruntow zagospodarowania przynalezne w nieruchomosci 

w m~ wspolnej w zl 

1 2 3 4 5 6 7 8 

teren zabudowy 
obr?b 4 jeden pokoj, mieszkaniowej wielo-

KW L E I Z ul. Komuny 252 m2 kuchnia, i jednorodzinnej oraz 39,91 
1 /00013615/5 Paryskiej 7/5 i wc nieuci^zliwych uslug 58 000,00 

dz. 284/21 + pomieszczenia komercyjnych; 1,95 
przynalezne zagospodarowanie 
(II pi?tro ) zgodnie z zapisem 

w planie 

1. Wymienione w wykazie ceny lokalu wraz z udzialem w nieruchomosci wspolnej obowi^zuj^dla Lp, Ido dnia 16.07.2014 r. 
2. Sprzedaz lokalu zwolniona jest od podatku V A T na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarow i uslug. 
3. Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen Urz?du Miejskiego w Chojnowie od dnia 12.08.2013 r. do dnia 02.09.2013 r. 
4. Termin do zlozenia wniosku przez osoby, ktorym przysluguje pierwszenstwo w nabyciu lokalu mieszkalnego uplywa z dniem 

23 .09.2013 r. 
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