WYKAZ
Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Burmistrz Siedliszcza podaje do publicznej wiadomości wykaz
nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Siedliszcze przeznaczonych do zbycia.
Nieruchomość nr 1
LOKAL MIESZKALNY NR 1
(pokój, kuchnia z korytarzem i łazienka z WC)
położony w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości oznaczonej działką nr 53/12 - obręb
geodezyjny Brzeziny, gm. Siedliszcze o łącznej pow. 17,30 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
w udziale ułamkowym 173/8490 części działki nr 53/12 oraz prawo własności w udziale 1/22 w działce nr 53/17
o pow. 227 m2 położonej w Brzezinach
Księga wieczysta:
Numer działki:
Pow. działki :

– LU1C/00046391/3
– 53/12
– współużytkowanie wieczyste w udziale wynoszącym 173/8490
części w działce nr 53/12 o pow. 0,3192 ha

Cena nieruchomości:
- wartość lokalu nr 44/1 o pow. 17,30 m2 wraz z udziałem wynoszącym 173/8490 w części wspólnej domu
wynosi 8 783,00 zł
- współużytkowanie wieczyste udziału 173/8490 części w działce nr 53/12 o pow. 3192 m2 wynosi 303,00 zł
- prawo własności udziału 1/22 części w działce nr 53/17 o pow. 227 m2 wynosi 77,00 zł
Razem:
9 163,00 zł (zwolniona z podatku VAT)
Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siedliszcze: - „MW, U-1” – zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe
Forma zbycia: - bezprzetargowo (na rzecz dotychczasowego najemcy)
Nieruchomość nr 2
LOKAL MIESZKALNY NR 4
(pokój, kuchnia, korytarz i łazienka z WC)
położony w budynku mieszkalnym posadowionym na nieruchomości oznaczonej działką nr 53/12 - obręb
geodezyjny Brzeziny, gm. Siedliszcze o łącznej pow. 29,00 m² wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste
w udziale ułamkowym 290/8490 części działki nr 53/12 oraz prawo własności w udziale 1/22 w działce nr 53/17
o pow. 227 m2 położonej w Brzezinach
Księga wieczysta:
Numer działki:
Pow. działki :

– LU1C/00046391/3
– 53/12
– współużytkowanie wieczyste w udziale wynoszącym 290/8490
części w działce nr 53/12 o pow. 0,3192 ha

Cena nieruchomości:
- wartość lokalu nr 44/4 o pow. 29,00 m2 wraz z udziałem wynoszącym 290/8490 w części wspólnej domu i
piwniczką wynosi 14 723,00 zł
- współużytkowanie wieczyste udziału 290/8490 części w działce nr 53/12 o pow. 3192 m2 wynosi 508,00 zł
- prawo własności udziału 1/22 części w działce nr 53/17 o pow. 227 m2 wynosi 77,00 zł
Razem:

15 308,00 zł (zwolniona z podatku VAT)

Przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego Gminy Siedliszcze: - „MW, U-1” – zabudowa wielorodzinna, usługi nieuciążliwe
Forma zbycia: - bezprzetargowo (na rzecz dotychczasowego najemcy)
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1. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni
2. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) –
W ciągu 6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu.

Wykaz zamieszcza się: na stronie www gminy
oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie
Urzędu Miejskiego w Siedliszczu
w dniu 20 sierpnia 2018 r.
/-/ mgr inż. Hieronim Zonik
Burmistrz Siedliszcza
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