
 

Głogówek, dnia 21 grudnia 2016 roku 

NLROŚ.IV-7125.7.15.2016 

W Y K A Z 

nieruchomości stanowiących własność Gminy Głogówek 

przeznaczonych na sprzedaż 
Na podstawie art. 35 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2015 roku, Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774 wraz z późniejszymi zmianami) 

Burmistrz Głogówka podaje do publicznej wiadomości, że niżej wykazana nieruchomość stanowiącą własność Gminy Głogówek została przeznaczona do sprzedaży drogą bezprzetargową na 

rzecz najemcy. 

Lp. Miejsce 
położenia 

nieruchomości 

Numer 
mapy 

Numer działki Pow. działki (ha) Charakter działki i przeznaczenie w 
planie zagospodarowania 

Cena nieruchomości 
w zł lokalu i gruntu 

Forma sprzedaży Uwagi Pierwsza opłata z 
tytułu użytkowania 
wieczystego gruntu 
w złotych netto wg. 

25% stawki 
nieruchomości 

gruntowej(należny 
podatek VAT 

zostanie doliczony 
zgodnie z 

obowiązującymi 
przepisami) 

Opłata roczna 
użytkowania 
wieczystego 

gruntu w złotych 
netto ustalona 

wg. stawki 
procentowej 1% 

 (należny 
podatek VAT 

zostanie 
doliczony 
zgodnie z 

obowiązującymi 
przepisami) 
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Głogówek 

ul. Rynek nr 5 

 
6 

Głogówek 

 
583/2 
KW Nr  

OP1P/00026523/6 
 

 
0.0269 

 
Lokal mieszkalny nr 7, mieszczący się 
na drugim piętrze, o powierzchni 
użytkowej 55,80 m2 z przynależną jedną 
piwnicą o powierzchni użytkowej 5,80 
m2. 

 
Lokalu 

83 600,00 
w tym gruntu za 

prawo użytkowania 
wieczystego 

3 942,00 
za 

9/100 
części 

 
Na własność zostaje 

sprzedany lokal 
mieszkalny, a udział 

procentowy w gruncie 
zostaje sprzedany, jako 
użytkowanie wieczyste. 

 
Bonifikata 

85% 

 
985,50 

 
39,42 

Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Głogówku na okres 21 dni to jest od dnia 21 grudnia 2016 roku do dnia 12 stycznia 2017 roku (włącznie). 

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 lutego 2017 roku (włącznie) można składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku wnioski roszczeniowe pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości objętej 

tym wykazem. 

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głogówku. 

Wykaz niniejszy zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głogówku pod adresem: www.bip.glogowek.pl 

BURMISTRZ GŁOGÓWKA 

/-/ ANDRZEJ KAŁAMARZ 
 

http://www.bip.glogowek.pl/


 


