
Id: HHOEK-LFCWB-TBFBY-JJLHR-WWNSJ. Przyjety Strona 1

ZARZĄDZENIE NR 158/2010
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy 
Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 11 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 
r. „o gospodarce nieruchomościami” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późniejszymi 
zmianami),Uchwały Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXIV/122/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie „zasad 
sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów”oraz Uchwały 
Rady Miejskiej w Żarowie Nr XXX/157/2008 z dnia 30 września 2008r. w sprawie „zmiany uchwały Rady 
Miejskiej w Żarowie nr XXIV/122/2008 z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych 
i użytkowych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Żarów” z a r z ą d z a m , co następuje: 

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe zabudowane 
wymienione w wykazie stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia. 

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 zarządzenia podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim 
w Żarowie na okres 21 dni oraz w internecie. 

§ 3. Realizację zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej, 
Annie Kołodziej. 

§ 4. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawować będzie Zastępca Burmistrza. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie

W wykazie Nr 1 stanowiącym załącznik do zarządzenia zostały wykazane do sprzedaży i oddania w użytkowanie 
wieczyste nieruchomości gruntowe zabudowane: 

- lokal Nr 7 , położony w Żarowie , przy ul. Armii Krajowej 2 

- lokal Nr 11 , położony w Żarowie , przy ul. Armii Krajowej 23 

- lokal Nr 4 , położony w Żarowie , przy ul. Armii Krajowej 29 

- lokal Nr 12 , położony w Żarowie , przy ul. Zamkowa 8 

- lokal Nr 6 , położony w Mrowiny , przy ul. Wojska Polskiego 35 

- lokal Nr 8 , położony w Żarów , przy ul. Szkolna 1 

- lokal Nr 2 , położony w Żarów , przy ul. Szkolna 1 

- lokal Nr 2 , położony w Żarów , przy Pl. Wolności 6 



Załączniki binarne

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.

Wykaz Nr 1 do zarządzenia 158 z dn 30 grudnia 2010

Zalacznik1.doc


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 158/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Burmistrza Miasta  Żarów w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości gruntowych


zabudowanych położonych na terenie  gminy Żarów, przeznaczonych do 


sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.


           W  Y  K  A  Z


nieruchomości  zabudowanych położonych  na  terenie  gminy Żarów  przeznaczonych  


do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste


		Lp

		Numer 


działki

		Pow. działki


  m2      

		Udział


proc.

		Numer


księgi


wieczystej

		Położenie

		Przeznaczenie


w planie

		Rodzaj


zabudowy

		Pow.


m2

		Wartość 


lokalu/
gruntu/budynku


zł

		Wartość 


użytkow. wieczyst/


prawa własności

		Opłata w % wartości gruntu 

		Termin


płatności


pierwszej opłaty

		Termin


płatności


opłaty


rocznej



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		pierw-


sza


25 %

		roczna 


/1 %/

		aktua-


lizacja

		

		



		1

		200/1

		341

		 6,71

		KW 30145

		Żarów, ul. Armii Krajowej 2/7

		 budownictwo wielorodzinne

		mieszkalna

		41,74

		64.573,82

		1.266,18

		316,55

		12,66

		nie częściej niż raz w roku

		przed zawarciem umowy notarialnej

		do 31.03. każdego roku



		2

		136/1

		282

		6,14

		SW1S/00019233/4

		Żarów, ul. Armii Krajowej 23/11

		 budownictwo wielorodzinne

		mieszkalna

		40,49

		69.702,16

		957,84

		239,48

		9,58

		nie częściej niż raz w roku

		przed zawarciem umowy notarialnej

		do 31.03. każdego roku



		3




		104/27

		172

		5,41

		SW1S/00045371/4

		Żarów, ul. Armii Krajowej 29/4

		budownictwo wielorodzinne

		mieszkalna

		26,04

		49.284,97

		515,03

		128,76

		5,15

		nie częściej niż raz w roku

		przed zawarciem umowy notarialnej

		do 31.03. każdego roku



		4




		53/1

		399

		5,42

		SW1S/00021285/0

		Żarów, ul. Zamkowa 8/12

		budownictwo wielorodzinne

		mieszkalna

		35,23

		66.203,26

		1.196,74

		299,19

		11,97

		nie częściej niż raz w roku

		przed zawarciem umowy notarialnej

		do 31.03. każdego roku



		5




		271/1

		237

		6,86

		KW 28856

		Mrowiny, ul. Wojska Polskiego 35/6

		budownictwo wielorodzinne

		mieszkalna

		33,17

		46.108,30

		651,70

		162,93

		6,52

		nie częściej niż raz w roku

		przed zawarciem umowy notarialnej

		do 31.03. każdego roku



		6




		95/1

		367

		11,49

		KW 37289

		Żarów, ul. Szkolna 1/8

		budownictwo wielorodzinne

		mieszkalna

		69,87

		123.967,53

		2.332,47

		--------

		--------

		--------

		---------

		-----------



		7




		95/1

		367

		13,67

		KW 37289

		Żarów, ul. Szkolna 1/2

		budownictwo wielorodzinne

		mieszkalna

		83,11

		147.474,99

		2.775,01

		--------

		--------

		--------

		---------

		-----------



		8

		350/2

		812

		46,72

		SW1S/00019213/8

		Żarów, Pl. Wolności 6/2

		budownictwo wielorodzinne

		mieszkalna

		56,61

		99.958,70

		20.991,30

		--------

		--------

		--------

		---------

		-----------





Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. „o gospodarce nieruchomościami” (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) upływa z dniem ......................................






