WYKAZ
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm.)
Starosta Pabianicki – wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, podaje do publicznej wiadomości wykaz lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem
przynależnym oraz udziałami w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Skarbu Państwa, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz
najemcy.

Oznaczenie
nieruchomości
według
księgi wieczystej

Oznaczenie
nieruchomości
według
ewidencji
gruntów

Kw Nr
LD1P/00036416/7
dz. nr 2162/14
powierzchnia:
0,0428 ha
położenie:
Ksawerów ul.
Szkolna 12

Jed.rej. G.2603
dz. nr 2162/14
powierzchnia:
0,0428 ha
położenie:gmina
Ksawerów ul.
Szkolna,
obręb 10
Ksawerów

Przeznaczenie w
Nr lokalu Powierzchnia Ułamkowy
Wartość lokalu wraz z
Wartość
Cena sprzedaży
planie
powierzchnia komórki
udział w
służebności
lokalu plus
pomieszczeniem
2
2
zagospodarowania
wm
wm
częściach
gruntowej
wartość
przynależnym oraz
przestrzennego
wspólnych udziałem w nieruchomości
służebności
gm. Ksawerów
wspólnej dz. nr 2162/14
gruntowej
i 2162/15
Działka nr
Lokal Nr 11,
2162/14 znajduje położony w
się na terenie
budynku F
oznaczonym
o pow.
symbolem
66,90 m2
3.MW.55

7,73 m2

62/1000

70 538,00 zł

286,00 zł
puls 23%
podatku
VAT

71 743,40 zł
plus
351,78 zł

194/10000
Kw Nr
Jed. rej. G.2295
Działka nr
LD1P/00036415/0 dz. nr 2162/15
2162/15 znajduje
dz. nr 2162/15
powierzchnia:
się na terenie
powierzchnia:
1,2772 ha
oznaczonym
1,2772 ha
położenie:
3.MW.55,
położenie:
gmina Ksawerów
3.MW.62,
Ksawerów ul.
ul. Szkolna ,obręb 3.UO.57, 3.WS.54
Szkolna 12
10 Ksawerów
Cena lokalu objętego niniejszym wykazem ustalona została na podstawie jego wartości, określonej operatem szacunkowym wykonanym w dniu
29 lipca 2011 r. przez rzeczoznawcę majątkowego. Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 21 dni, w terminie od dnia 05.06.2012 r. do dnia
26.06.2012 r. Wyznacza się 6 tygodniowy termin, licząc od dnia wywieszenia wykazu tj. od dnia 05.06.2012 r. do dnia 17.07.2012 r. do złożenia
wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy.

