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Załącznik 
do zarządzenia nr 10/ 2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie 

z dnia 11 stycznia 2017r. 
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 2016r. poz. 2147 ze zm.) 
1. Oznaczenie 

nieruchomości wg księgi 
wieczystej oraz ewidencji 

Miasto Jastrowie, ulica M. Konopnickiej 31g, działka nr geod. 
494/1, KW PO1Z/00019823/2, obręb nr 0001, 

2. Powierzchnia 
nieruchomości 

Budynek mieszkalny o pow. uż. 78,29 m2, budynek gosp. o pow. uż. 
62,16 m2, działka gruntu nr 494/1 o pow. 824 m2 

3. Opis nieruchomości Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość zabudowana  budynkiem 
mieszkalnym parterowym, z poddaszem nieużytkowym, wraz z 
budynkiem gospodarczym i działką gruntu pod budynkiem. 

 
4. 

Przeznaczenie 
nieruchomości w 
miejscowym planie 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 6MN2 

5. Cena nieruchomości Budynek mieszkalny – 26.290 zł 
Budynek gospodarczy – 4.640 zł 
działka nr 494/1 o pow. 824 m2 – 8.300 zł 

6. Wysokość stawek 
procentowych opłat z tyt. 
użytkowania wieczystego 

- 

7. Terminy wnoszenia opłat Przed aktem notarialnym. 
 

8. Zasady aktualizacji opłat - 
9. Informacje o 

przeznaczeniu do 
sprzedaży 

Sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z budynkiem gospodarczym 
i działką gruntu w trybie bezprzetargowym dla najemcy. 

 
Informacja 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 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; 
mogą skorzystać z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. 
W tym celu wymienione osoby mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie od 
11.01.2017r. do 22.02.2017r. włącznie wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę 
podaną w niniejszym wykazie. 

                                                                                            


