Zarządzenie nr 511/09
Burmistrza Miasta Kościana
z dnia 19.10.2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu udziału w nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej
do sprzedaŜy, połoŜonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26.

Na podstawie art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz.2603 ze zmianami) oraz § 3 uchwały nr XX/202/04
Rady Miejskiej Kościana z dnia 29.01.2004 r. w sprawie: sprzedaŜy udziału w nieruchomości
zabudowanej, połoŜonej w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26, zarządza się, co następuje:

§ 1 Ogłosić wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaŜy w trybie przetargu
ustnego, nieograniczonego:

1.

oznaczenie nieruchomości wg KW

działki o nr geodezyjnym 1519/1 i 1519/2

oraz katastru nieruchomości

Księga wieczysta 28193

2.

powierzchnia nieruchomości

0.26.28 ha

3.

opis nieruchomości

Nieruchomość zabudowana dwoma budynkami
mieszkalnymi oraz budynkiem gospodarczym,
połoŜona w Kościanie przy ul. Surzyńskiego 26

4.

przeznaczenie nieruchomości

nie objęta miejscowym planem

i sposób jej zagospodarowania

zagospodarowania przestrzennego, zabudowana
budynkami wielolokalowymi i budynkiem
gospodarczym

5.

termin zagospodarowania

nie dotyczy

nieruchomości
6.

cena wywoławcza w 10/32 części

150 000,00 zł

udziału w nieruchomości

7.

wysokość stawek % opłat z tyt.
uŜytkowania wieczystego

nie dotyczy

8.

wysokość opłat z tytułu uŜytkowania nie dotyczy
wieczystego

9.

termin wnoszenia opłat

przed zawarciem aktu notarialnego

10.

zasady aktualizacji opłat

nie dotyczy

11.

informacja o przeznaczeniu do

sprzedaŜ 10/32 części udziału w nieruchomości

sprzedaŜy do oddania w

zabudowanej w drodze przetargu ustnego

uŜytkowanie wieczyste,

ograniczonego

uŜytkowanie, najem lub dzierŜawę
12.

termin do złoŜenia wniosku przez

6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

osoby którym przysługuje
pierwszeństwo w nabyciu nieruch.
na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1
i pkt 2

§ 2. Wykonanie zarządzenia

powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki

Przestrzennej i Mienia Gminnego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego, opublikowania informacji
w prasie oraz na stronach internetowych i w BIP.
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