
ZARZĄDZENIE NR 1110/2017
BURMISTRZA MIASTA ŚWIEBODZICE

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie sprzedaży udziału w wysokości  42/10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice 
w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul.    Świdnickiej 46  , dla lokalu  

mieszkalnego  , którego właścicielem  jest Pan .......................,  który zostanie wyodrębniony 
w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności   gruntu w działce nr  641/12 

obręb Śródmieście 3  ,  na której usytuowana jest ta nieruchomość.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym  / Dz.U 
z 2017,poz.1875  / oraz art. 13 ust.1  art. 25 ust.1i2 , art. 37 ust.2 pkt.9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami /   Dz.U. z 2016 r  poz. 2147 ze zmianami / i  art.3 ust.1 , art. 7 i art.8 
ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r o własności lokali / Dz.U z 2015 r  poz. 1892 ze zmianami  /  § 
6 ust.2 , Uchwały Nr XXXIV / 193 / 08  Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 11 września 2008 roku 
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice 
w związku  § 5 ust. 1 tej uchwały  zarządza   się co następuje :   

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży udział w wysokości 42 /10000 stanowiący własność Gminy 
Świebodzice w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul.Świdnickiej 46 , dla 
lokalu   mieszkalnego  ,którego właścicielem  jest Pan ......................... , który zostanie wyodrębniony 
w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla  niego współwłasności  gruntu w działce nr  641/12 , 
obręb Śródmieście 3  ,  na której usytuowana jest ta nieruchomość.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam  Kierownikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie  podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Bogdan Kożuchowicz
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Uzasadnienie

Sprzedaż udziału w wysokości 42 /10000 stanowiącego własność Gminy Świebodzice
w nieruchomości zabudowanej, położonej w Świebodzicach, przy ul. Świdnickiej 46 , dla lokalu
mieszkalnego , którego właścicielem jest Pan .........................., który zostanie wyodrębniony
w nieruchomości wspólnej oraz ustanowienia dla niego współwłasności gruntu w działce nr 641/12,
obręb Śródmieście 3 ,na której usytuowana jest ta nieruchomość,

Powyższe działanie Gminy ma uzasadnienie w przepisach prawa cytowanych na wstępie
Zarządzenia.

sporządziła :Lucyna Warwas
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