
RGM-72241/4/2008 Świlcza 2.06.2008
WYKAZ

nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Świlcza przeznaczonej uchwałą Rady Gminy Świlcza nr XVII/161/2008 
z 29 kwietnia 2008r do sprzedaży w drodze przetargu.

Lp. Nr 
działki

Położenie Pow. Księga 
wieczysta

Opis nieruchomości Cena 
nieruchomości

1 2725 Trzciana 0.2532 ha KW RZ 
IZ/00055347/0

Lokal  nr  1.Nieruchomość  lokalowa  obejmująca  lokal  mieszkalny  o  powierzchni 
użytkowej  41.17  m2 (  2  pokoje,  pokój  z  kuchnią,  przedpokój  ),oraz  powierzchnię 
przynależną 83.7 m2 na która się składa  20.37m2 w budynku gospodarczym: magazynek i 
wc, oraz pomieszczenie magazynowe na parterze budynku o pow.63 m2,wraz z udziałem 
wynoszącym  0.6314  w działce  nr  2725  i  częściach  wspólnych  budynku  w  którym 
znajduje  się  lokal.  Lokal  ten  znajduj  się  na  parterze  budynku  wolnostojącego 
parterowego  w  części  piętrowego  niepodpiwniczonego  o konstrukcji  tradycyjnej 
murowanej zlokalizowanego na działce nr 2725 w Trzcianie. Powierzchnia przynależna 
do lokalu nr 1 znajduje się na parterze oraz w budynku gospodarczym usytuowanym na 
działce nr 2725 

49 322 zł

2 2725 Trzciana 0.2532 ha KW RZ 
IZ/00055347/0 

Lokal  nr  2.Nieruchomość  lokalowa  obejmująca  lokal  mieszkalny  o  powierzchni 
użytkowej  46.08  m2 (2  pokoje,  kuchnia  z  łazienką,  wc  )  ,powierzchnię  przynależną 
26.62 m2 na którą składa się magazynek, skład opału, wc w budynku gospodarczym ) 
wraz z udziałem wynoszącym 0.3686 w działce nr 2725 i częściach wspólnych budynku 
w  którym  znajduje  się  lokal.  Lokal  znajduje  się  na  parterze  i  piętrze  w  budynku 
wolnostojącym  parterowym  w  części  piętrowym  niepodpiwniczonym  o  konstrukcji 
tradycyjnej murowanej zlokalizowanym na działce nr 2725 w Trzcianie. Powierzchnia 
przynależna  do  lokalu  nr  2  znajduje  się  w budynku  gospodarczym  usytuowanym  na 
działce nr 2725 

53 591 zł

Warunki płatności : Wylicytowana cena sprzedaży płatna będzie jednorazowo przed zawarciem umowy sprzedaży

Osoby, którym stosownie do treści art.34 ust.1 pkt.1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity : Dz. U. Nr 261 
z 2004 r. poz. 2603 z późn. zm. ) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości mogą w terminie do dnia 21 lipca 2008 r złożyć w Urzędzie Gminy 
w Świlczy wniosek o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe  informacje  dotyczące  ww.  nieruchomości  można  uzyskać  w  Urzędzie  Gminy  w  Świlczy,  pokój  nr  5  lub  pod  nr  telefonu  017-867-01-48 
w godz. od 730 – 1515. 

Pobrano z: http://www.swilcza.i-gmina.pl/files/10944_Wykaz_2725_Trzciana.pdf 

http://www.swilcza.i-gmina.pl/files/10944_Wykaz_2725_Trzciana.pdf

