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Załącznik 
do zarządzenia nr 68/ 2016 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 22 czerwca 2016r. 
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność komunalną 

Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. 
 

WYKAZ 
nieruchomości zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) 
 
1. Oznaczenie 

nieruchomości wg księgi 
wieczystej oraz ewidencji 

Jastrowie ul. Grunwaldzka 17/ 15, działka nr geod. 1722  
KW gruntu PO1Z/00023570/4 

2. Powierzchnia 
nieruchomości 

Lokal mieszkalny o pow. użytk. 44,55 m2    
Działka o pow. 526 m2 – udział w działce 220/10.000 tj. 11,57 m2 

3. Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny o pow. użytk. 44,55 
m2 wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu w 
wysokości 220/ 10.000 nr geod. 1722 

4. Przeznaczenie 
nieruchomości w 
miejscowym planie 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 6MW8 

5. Cena nieruchomości Lokal mieszkalny nr 15 o pow. uż. 44,55 m2 zlokalizowany na IV 
piętrze w budynku V kondygnacyjnym (blok mieszkalny) 
składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki – 85 963 zł 
(osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt trzy złote) 
Udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu w wysokości 
220/10.000 – 407 zł (czterysta siedem złotych) 

6. Wysokość stawek 
procentowych opłat z tyt. 
użytkowania wieczystego 

I opłata – 25 % ceny nieruchomości gruntowej + 23 % Vat 
Opłata roczna – 1 % ceny nieruchomości gruntowej + 23 % Vat 

7. Terminy wnoszenia opłat I opłata płatna przed aktem notarialnym. 
Opłaty roczne płatne do 31.03. każdego roku z góry za dany rok. 

8. Zasady aktualizacji opłat Nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości 
ulegnie zmianie. 

9. Informacje o 
przeznaczeniu do 
sprzedaży 

Sprzedaż lokalu mieszkalnego  wraz ze sprzedażą udziału w prawie 
użytkowania wieczystego gruntu na rzecz najemcy lokalu 
mieszkalnego. 

Informacja 
Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 ze zm.) – osoby: 
- którym przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub 
odrębnych przepisów (np. z art. 231 & 1 Kodeksu cywilnego); 
- które są poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności 
tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą; 
- które są najemcami lokalu mieszkalnego, a najem został nawiązany na czas nieoznaczony; 
mogą skorzystać z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. 
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W tym celu wymienione osoby mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie od 
22.06.2016r. do 03.08.2016r. włącznie wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę 
podaną w niniejszym wykazie. 

                                                                              


