Zarz^dzenie N r 64/2013
Bunnistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 lipca 2013 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedazy w formic przetargu
garazem. oznaczonej numerem geodezyjnym

nieruchomosci zabudowanej

33/30, polozonej w obr^bie 4 miasta Chojnowa

przy ul. Wincentego Witosa wraz z udzialem 1/11 we wlasnosci dzialki nr 33/28 oraz
ogtoszenia jej wykazu.
N a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym
/ D z . U . z 2001 r. N r 142, poz. 1591 z pozn. zm/, art. 13 ust. 1, art. 35 i art. 37 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /t.j. D z . U . z 2010 r. N r 102. poz.
651 z pozn. zm./ oraz w wykonaniu Uchwaly N r V/22/11 Rady Micjskiej Chojnowa z dnia
31 marca 2011 r. w sprawie okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi^cymi
wlasnosc Gminy Micjskiej Chojnow, Burmistrz Miasta Chojnowa zarzq^dza, co nast^pujc:

§ 1.
Przeznacza sit^ do sprzedazy w formie przetargu ustncgo nieograniczonego
zabudowant^ garazem, oznaczon^ numerem geodezyjnym

nieruchomosc

33/30 o pow. 44 m , polozon^

w obr^bie 4 miasta Chojnowa przy ui. Wincentego Witosa, dia ktorej S^d Rejonowy w Zlotoryi
prowadzi ksi^g? wicczystq, LElZ/00014307/0 wraz z udzialem 1/11 w dzialce nr 33/28 o pow.
106 m ' . dia ktorej S^d Rejonowy w Zlotoryi prowadzi ksi^g? wieczysl^ LElZ/00034824/6.
W planie zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa nieruchomosc uj^ta jest jako
teren zabudow^ mieszkaniowej wielorodzinnej i jcdnorodzinnej

oraz nieuci^ziiwe uslugi

komercyjnc; dopuszcza si^ lokalizacj? garazy dia potrzeb mieszkahcow wielorodzinnych
budynkow mieszkalnych.
§2.
Podaje si^ do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci, o ktorej mowa w § 1, stanowi^cy
zal^cznik do niniejszego zarz^dzenia, poprzez wywieszenie na okres 21 dni w siedzibic Urz^du
Micjskiego w Chojnowie i opublikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internctowej urz?du
intbrmacji o wywieszeniu wykazu.
§3.
Wykonanie

zarz^dzenia

powicrza

si?

Naczelnikowi Wydzialu

i Ochrony Srodowiska.

Jan Serkies

Gospodarki

Gruntami

Zal^cznik do Zarzq^dzenia Nr 64/2013 Burmistrza Miasta
Chojnowa z dnia 15-07-2013 r. w sprawie przeznaczenia do
sprzedazy w formie przetargu nieruchomosci zabudowanej
garazem. oznaczonej numerem geodezyjnym 33/30, polozonej
w obr^bie 4 miasta Chojnowa przy ul. Wincentego Witosa wraz
z udzialem 1/11 we wlasnosci dzialki nr 33/28 oraz ogtoszenia
jej wykazu

Lp.

Nr
dzialki

Pow.
dzialki
w m'

1.

33/30

44

33/28

106udzial
1/11

WYKAZ
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15.000,00 z l

Sprzedaz zwolniona jest od podatku V A T na podstawie art. 43 ust.l pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i uslug.
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeh Urz^du Miejskiego w Chojnowie od dnia 15-07-2013 r. do dnia 05-08-2013 r.
Termin do zlozenia wniosku przez osoby, ktorym przysluguje pierwszehstwo w nabyciu nieruchomosci uplywa z dniem
26-08-2013 r.

