Ogłoszenia
XML
WYKAZ 8/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE działając na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2018 poz. 2204 z późn. zm.) podaje do publicznej
wiadomości na okres 21 dni (od dnia 17 maja 2019 r. do dnia 7 czerwca 2019 r. )
WYKAZ 8/2019 NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLESZYCE PRZEZNACZONYCH DO
SPRZEDAŻY
Nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej – sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz
najemcy

Lp.
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Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz
według ewidencji gruntów i
budynków

2

Miejscowość :
Miasto Oleszyce
Gmina : Oleszyce
ul. 3 Maja 4/1
Działka nr : 406
Powierzchnia :
0,0253 ha
Księga wieczysta :
PR1L/00039071/6

Powierzchnia
użytkowa lokalu
mieszkalnego

Udział w gruncie
Opis lokalu mieszkalnego
i częściach wspólnych
budynku

Cena lokalu
Cena
mieszkalnego
Przeznaczenie
nieruchomości Wysokość wraz
nieruchomości i sposób jej lokalowej wraz bonifikaty z udziałem w
zagospodarowania
z ułamkową
w%
gruncie z
częścią gruntu
uwzględnieniem
bonifikaty
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68,18 m2

Nieruchomość zabudowana
budynkiem mieszkalnym dwu
rodzinnym, dwukondygnacyjny.

50/100

Opis nieruchomości

Lokal mieszkalny składa się z
dwóch pokoi, kuchni, przedpokój,
łazienki
z wc o łącznej powierzchni 68,18
m2.
Instalacje: elektryczna,
wodociągowa i kanalizacyjna.
Pomieszczenia wspólne –
korytarz
z klatką schodową i strych.

Przedmiotowa
nieruchomość nie jest
objęta miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego.
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100 718 zł

60%

40 287,20 zł

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż lokalu mieszkalnego jest zwolniona od podatku od
towarów i usług.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie
art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu w
Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1.
Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości można uzyskać w Referacie Rolnictwa, Leśnictwa
i Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, piętro I pokój nr 13 codziennie w godz. od
7.30 do 15.30 lub telefonicznie (016) 63 15 117.
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