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ZarządzentęNr 20122

Wojta Gminy Bartniczka

z dnta 20 kwietnia 2022 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mięszkalnego stanowiącego własnośc Gminy

B artniczka, pr Zęznazzonę go do sprzeda Ży na ruecz naj emcy .

Na podstawie art' 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z2O2I r.,poz. 1372\,art.35 ust. 1 i ust.2,68 ust. l pkt 7 ustawy zdnta

21 sierpnia 1997 t. o gospodarce nieruchomoŚciami (Dz. U. z 2020 t', poz' 1990 ze zm.z)

i Uchwały Nr XXX/2l4l22 Rady Gminy Bartniczka z dnia 15 marca 20Ż2 r. w sprawie

wtaŻenta zgody na sprzedaŻ budynku mieszkalnego w Łaszewie, na tzecz najemcy

i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaŻy tej nieruchomości, zarządzam, co następuje:

s 1. Przeznacza się do sprzedaŻy w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego

najemcy, lokal mieszkalny - budynek mieszkalny jednorodzinny wraz z gruntem, w

miejscowoŚci Łaszewo, usytuowany na działcę oznaczonej w ewidencji gruntów nr Ż40,

o pow. 0,02 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr To1B/0002423814, stanowiącej własność

Gminy Bartniczka' opisany w załączntku do niniejszego zatządzenta.

$ 2. Wykaz o którym mowa w $ 1 zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez

wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka,

zaml'eszczóny na stronie internetowej urzędu gminy i w prasie lokalnej.

$ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa,

Infrastruktury, Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.

$ 4. Zarządzenl,e wchodzi w Życte z dniem podpisania.

Zmiany,tekstu jednolitego wymi4enionej ustalvy zostały ogłoszone w Dz. U. z2021 r', poz. 1834.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U' z202I r., poz. 815.
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Załącznik do zarządzenia Nr 20122

Wójta Gminy Bartniczka

z dnia 20 kwietnia 2022 roku

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlniczka ) przeznaczonej do sprzed,uŻy

w trybie bezprzetar gowym na rzecz naj emcy.

l. Położenie nieruchomości: Łaszewo' obręb geodezyjny Łaszewo nr 0008,

2. Nr działkl; 240,

3. Powierzchnia działki: 0,O2 ha,

4. Nr księgi wieczystej: Nr To1B/0002423814,

5. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem mieszkalnym zjednym lokalem,
a) Powierzchnia zabudowy: 66,OO mŻ,

b) Powierzchni uzy{kowa:24,39 m2,

6. Tryb sprzedaŻy : bezprzetar gov\ry - na rzęcz dotychczasowe go naj emcy.

7. Cena nieruchomości: 35.20O,0O zł, w tym grunt - 5'20O,OO zł.

8. Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT, na podstawie art. 29a ust.8, art.

43 ust. 1pkt 10ustawy zdnta 11marca 2OO4r. opodatkuodtowarówiusług' (Dz. U. z2021
r.,pot.685 ze zm.).

9. opis nieruchomości:

1. Nieruchomośó jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z jednym

iokalem, o pow. użytkowej 24,39 m2,

2. działka uzbroj ona: sieó energe ty czna, kanalizacyjna' wodo ciągowa'

3. budynek pańerowy, pow. zabudowy: 66'00 m2' wybudowany 100 lat temu, składa się z
dwoch pokoi, kuchni, łazienkt,korytarua, wiatrołapu - o łącznej pow' uzytkowej24,39 m2"

4. Nieruchomość opisana w wykazie , pozaumową najmu jest wolna od obciąŻeń.

10. osoby, ktorym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34

ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ristawy z dnta 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z2a21 r.,poz. 1899 ze zm.) mogą składaó wnioski o nabycie wterminie do dnia 6 czerwca
2022 r', w siedzibie Urzędu Gminy Bartniczka

11. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI21412Ż z dnta 15 marca 2022 t. Rady Gminy Bartniczka,

istnieje moż]iwość udzieienia bonifikaty w wysokoś ci 75% wartości nieruchomoŚci ustalonej

przez rzeczoznawcę majątkowego, w przyparJku jednorazow ej zapłaIy ceny sprze daŻy. Cena



sprzedaŻy nieruchomości objętej wykazem płatnajest przed zawarciem umowy kupna -
sprzeduŻy sporządzonej w formie aktu notarialnego.

|2' Cena sprzedaŻy nieruchomości lokalowej moze zostac rozłożona na raty,wówczas:
1) pierwsząratę, w wysokoŚci20 %o ceny lokalu naleŻy uiścić do dnia zawarciaumowy
sprzedaŻy;

2) pozostała do spłacenia częśc ceny płatna jest w okresie nte dłuŻszym niŻ 10 lat od
chwili zaw ar cta umowy notarialnej

13' opłaty notarialne i sądowe związane z nabyciem przedmiotowej nieruchomości ponosi
nabywca.

14' Szczegołowe informacje o nięruchomości objętej niniejszym wykazem, moŻnauzyskaó w
Urzędzie gminy Bartniczka, pokój nr 4, (tel. 56 49 368 l4).
15' Wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bartniczka. w Sołectwach na terenie
GminyBartniczka,orazpodanowprasielokalnejinastronieinternetowej@na
okres 21 dni, tj. od dnia 25 kwietnia 2022 r. do dnia 17 maja2oz2 r. .


