
ZARZADZENIE NR 0050.71.2011
BURMISTRZA UJAZDU

z dnia 13.12.2011r.

w sprawie : ogloszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy w formie
bezprzetargowej na rzecz najemcy .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózniejszymi zmianami oraz art. 35 i art.37 ust.2 pkt.1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomosciami tj. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z pózno
zm zarzadzam, co nastepuje:

§1
Przeznaczam do sprzedazy na wlasnosc w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy:
lokal mieszkalny nr 1 mieszczacy sie na parterze budynku mieszkalnego w Ujezdzie przy
ul. Traugutta 37 B , wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste ulamkowych czesci gruntu dzialki
nr 635 z k.m. 3 , stanowiacej wlasnosc Gminy Ujazd , dla której prowadzona jest ksiega wieczysta
nrKwOPIS/0003179/4.
Lokal mieszkalny o pow. 75,31 m2 sprzedany zostanie w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy,
któremu przysluguje prawo pierwszenstwa w nabyciu zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt.3 i art. 37 ust. 2
pkt. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

§2
Stwierdzam zgodnosc przeznaczenia dzialki nr 635 polozonej w Ujezdzie z ustaleniami
obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ujazd
uchwalonego uchwala Rady Miejskiej w Ujezdzie nr XXVI1l09/2004 z dnia 28.09.2004r, w którym
w/w dzialka polozonajest na terenie oznaczonym symbolem:
MM- tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej.

§3
Szczególowy opis nieruchomosci zawiera wykaz nieruchomosci przeznaczonej do sprzedazy
stanowiacy zalacznik do niniejszego zarzadzenia, który podany zostanie do publicznej wiadomosci
przez ogloszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej www.bip.uiazd.pl oraz wywieszenie na
tablicy ogloszen w siedzibie Urzedu Miejskiego w Ujezdzie na okres 21 dni.

§4
Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomosci wymienionych w wykazie sluzy roszczenie
w ich nabyciu na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomosciami lub odrebnych przepisów winne
zlozyc stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, liczac od daty wywieszenia wykazu.

§5
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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WYKAZ nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy stanowiacych wlasnosc Gminy Ujazd .
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2010r . Nr 102,poz. 651 z póznozm.) podaje sie do publicznej wiadomosci, ze przeznaczono do sprzedazy
nastepujaca nieruchomosci :

polozenie
nieruchomosci

opis nieruchomoscioznaczenie
nieruchomosci wg
ksiegi wieczystej
oraz katastru
nieruchomosci

Gmina Ujazd
obreb Ujazd
ul. Traugutta 37
B/I

karta mapy 3

Dz. nr 635
obreb Ujazd

lokal mieszkalny nr l - polozonyjest na parterze
budynku mieszkalnego, podpiwniczonego wielorodzinnego,
o 2 kondygnacjach mieszkalnych z poddaszem.
Ogrzewanie z kotla umieszczonego w piwnicy.
Lokal wyposazonyjest w instalacje elektryczna, wodociagowa
i kanalizacyjna.

Jedn. Rej. G.792
pow. 0,1 163 ha
Kw OP IS/OOO3179/4.

Lokal sklada sie z :
- 2 pokoi, kuchni, lazienki i przedpokoju-o pow. 60,09 m2 ,
- 3 pomieszczen gospodarczych zlokalizowanych w

piwnicy -o pow. 15,22m2 .
Laczna powierzchnia lokalu wynosi: 75,31 m z

Udzial w czesciach wspólnych budynku i prawie
uzytkowania wieczystego gruntu wynosi 7 531/68238 czesci.

przeznaczenie nieruchomosci
wg miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego oraz symbol
terenu

Dzialka nr 635 w m.p.z.p. ,
uchwalonego uchwala Rady
Miejskiej w Ujezdzie nr
XXVI/109/2004 z dnia
28.09.2004r polozona jest na
terenie oznaczonym symbolem:
MM-tereny zabudowy
mieszkaniowej mieszanej.

cena
nieruchomosci

- cenaza lokal 70.842,00zl.
Lokal zwolniony z VAT towar uzywany
art. 43 ust. I pkt.2 - Dz. U Nr 177.DOZ.1054
z 20II r. Od ceny lokalu odieta zostanie
bonifikata w wysokosci 57 %

-cena za ulamkowa czesc gruntu wynosi
9.401zl.
Pierwsza oplata w wysokosci 25 % ceny
gruntu wynosi :2.350,25zl od której odjeta
zostanie bonifikata w wysokosci 57 % .
Najemcy pozostaje do zaplaty kwota:
1.010,61 +23 % VAT fart. 7 ust.l pkt. 6
ustawy z dnia II marca 2004r. o podatku od
towarów i uslug Dz. U ti. z 2011r.
Nr 177. DOZ.1054

od ceny lokalu oraz pierwszej oplaty za
ulamkowa czesc gruntu zostanie udzielona
bonifikata w wysokosci 57 %
art. 68 ust. I pkt 7 i ust. ustawy o gospodarce
nieruchomosciami. .

Osoby, którym w odniesieniu do nieruchomosci wymienionych w wykazie sluzy roszczenie w ich nabyciu na podst. art. 34 ust. I pktl ustawy o gospodarce nieruchomosciami lub odre
przepisów winne zlozyc stosowny wniosek w terminie 6 tygodni, liczac od daty wywieszenia wykazu.

Wykaz umieszcza sie w BlP. Kontakt tel. 077/4048754-56. ** udzial nabywcy w gruncie i czesciach wspólnych budynku wynosi 7531/68238 czesci. Wartosc ulamkowej czesci gruntu
przynaleznej do lokalu wynosi 9.401,00 zl . Grunt oddany zostanie w uzytkowanie wieczyste.

Forma
zbycia

bezprzetar-
gowo na
rzecz
najemcy

.ulamkowa
czesc gruntu
oddana
zostanie w
uzytkowanie
wieczyste

Ustala sie I oplate za ulamkowa cz. gruntu w wysokosci 25 % ceny gruntu tj. 2.350,25 zl . Zgodnie z art. 68 ust. I pkt. 7 i ust. la ustawy o gospodarce nieruchomosciami
od pierwszej oplaty 2.350,25 zl nalezy odliczyc udzielona bonifikate 57 % . Najemcy lokalu pozostaje do zaplaty 1.010,61zl + 23 % VAT. fart. 7 ust.l pkt. 6 ustawy o podatku Dz.U z 2011r. Nr 177, poz. 1054.
Oplaty roczne z tyto uzytkowania wieczystego wynosic beda l % ceny gruntu tj. 94,01 + 23 % VAT zl platne w terminie do 31 marca kazdego roku poczawszy od nastepnego
roku po zawarciu umowy notarialnej. Oplata roczna podlega aktualizacji nie czesciej niz raz na 3 lata, jezeli wartosc tej nieruchomosci ulegnie zmianie.


