
WÓJT GMINY

GOLUIi-OCBRZYŃ
Zarządzenie Nr 57/2022

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 5 sierpnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie arl. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z póżn. zm.), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 i 2, arl. 67 ust. l i la
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899
z późn. zm.) oraz uchwały Nr XVI/112/2004 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 4 czerwca 2004 r.
w sprawie określenia zasad sprzedaży niektórych mieszkań komunalnych ich dotychczasow\'m
najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży i uchwały Nr XXIII/156/05 Rady
Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Golub-
Dobrzyń określającej zasady sprzedaży niektórych mieszkań komunalnych ich dotychczasowym
najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży.

zarządza się co następuje:

§  1. Przeznacza się do sprzedaży w formie pierwszeństwa nabycia lokali mieszkalnych
stanowiących własność Gminy Golub-Dobrzyń, załącznik Nr 1.

§ 2. Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży podlega ogłoszeniu na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Golub-Dobrzyń w sposób zwyczajowo przyjęły, na stronie BIP
Gminy Golub-Dobrzyń oraz prasie lokalnej.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 5112022
Wójta Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 5 sierpnia 2022 r.

WYKAZ LOKALI MIESZKALNYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Termin do
złożenia

wniosku przez
osoby, którym

przysługuje
pienvszeństwo

w nabyciu
nieruchomości

Cena
nieruchomości

po bonifikacie

Informacja o
przeznaczeniu

Cena
nieruchomości

Przeznaczenie
nieruchomości

i sposób jej
zagospodarowania

Opis
nieruchomości

Powierzchnia
nieruchomości

i położenie

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi

wieczystej

Lp.

21 dni od dnia
otrzymania

zawiadomienia

Sprzedaż -
pierwszeństwo
z tytułu najmu

20.400,00 zł136.000,00 złIstniejąca
zabudowa

mieszkaniowa

Budynek
mieszkalny

jednorodzinny, o
pow. zab. 95m‘

KW nr
TO I G/00020529

LISAK 17

pow. 2.500 111“ (
0,2500 ha ) dz. nr
344/3 (obr. ewid.

0007 Lisewo)
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