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 ZARZĄDZENIE  NR 115/ 2019 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE  

 
z dnia 9 października 2019r. 

 
zmieniające zarządzenie Nr 28/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 lutego 
2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność 
komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości. 
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506),  art. 11, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1, art. 28 ust. 1 oraz 
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 
2018r. poz. 2204, poz. 2348; z 2019r. poz. 270, poz. 492, poz. 801)  -   

zarządza się, co następuje:  
§1. W załączniku do zarządzenia Nr 28/2017 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 27 

lutego 2017r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości, stanowiących własność 
komunalną Gminy i Miasta Jastrowie i ogłoszenia wykazu tych nieruchomości, 
przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym - „Wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do sprzedaży” wprowadza się następujące zmiany: poz. 5 wiersz „Cena 
nieruchomości” otrzymują następujące brzmienie:  

 
5. Cena nieruchomości 25.500,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) 

w tym: wartość budynku 22.500 zł 
           wartość gruntu    3.000 zł 

 
§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Referatu Gospodarki 

Komunalnej. 
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 
Informacja 

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121; 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. 
W tym celu wymienione osoby mogą złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie od 
09.10.2019r. do 20.11.2019r. włącznie wraz z oświadczeniem, że wyrażają zgodę na cenę 
podaną w niniejszym wykazie. 

 


