
WÓłt GMINY CEDRY WIBLKIE
83-020 Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16

Zarządzenie Nr 19/2018

Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 6 marca 2018r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Cedry Wielkie

przeznaczomy ch do spnedaĘ.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dńa 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj.Dz.U. z2017 t. poz. 1875,poz.2232 oraz z2018 t. poz.130), art. 35 ustawy z
dńa 2I sierpnia l997r. o gospodarce nieruchomościami (t.1. Dz. U. z 2018 t. poz. l2l, poz.
50) oraz uchwały Nr )O(VIIV238/I3 Rady Gminy Cedry Wielkie dnia 12 czerwca 2013 roku
w sprawie v,rytażenia zgody na sptzedń lokalu mieszka]nego nr 6 w fomrie bezprzetargowej,
usytuowanego w budynku Leszkowy 47 wraz ze sprzedńą udziŃa 109/1000 części we
własności gruntu na rzecz naj emcy.

Wójt Gminy Cedry Wielkie zatządza, co następuje:

§1

Przentacza się do sprzedaĘ lokal mieszkalny z zasobu nieruchomości Gminy CeĘ Wielkię,
nr 6 w budynku nr Leszkovły 47 o powierzchni 40,90 m2 wraz z udziałem w gruncie
wynoszącyln 109/1000 cz. w dzińce nr 299 o pow. 5292 m2 zapisanej w KW
GDlG/0008260ll4.

a) Lokal mieszkaĘ o którym mowa w pkt 1. usytuowany jest w budynku
ośmiorodzinnym, podpiwniczonym, dwrrkondygnacyjnym. Budynek i lokal o
średnim stanie techniczrym i starrdardzie w5posa:żenia.

b) W skład powierzchni użytkowej lokalu o którym mowa w pkt. 1 wchodzą
następuj ące pomieszczenia:
- pokój
- kuchnia
-Łazięnka
- przedpokój
Lokal wyposżony j est w instalacj ę wodociągową, kanalizacyjną elektryczną
ogrzewanie za pomocą grzejników żebrowych (w kuchni) i pbrtowych w
pokoju zasilanych z piecawęglowego usytuowanego w łazience.

c) Do lokalu prrynależą piwnica o pow. 4,00 m2 oraz pomieszczeńe zmjdujące
się w budynku gospodarczym o pow. 10,00 m2.

d) Wg. obecnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestzennego dla wsi Leszkowy lokal o którym mowa w pkt. 1 zrajduje się
w terenie plzęznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
i zagrodową.

e) Cena lokalu o którym mowa w pkt. l vłraz z prrynależnym udziałem w
gruncie wlłrosi 48 800 zł netto (słownie: cńerdzieści osiem tysięcy osiemset
złotych).
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