
Zarządzenie Nr 106 / 2015
Wójta Gminy  Laskowa
z dnia 08 czerwca  2015

w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym ((jedn. tekst  Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),  
art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (  jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 518),  Wójt Gminy Laskowa 
zarządza co następuje:

§ 1

Sporządza i  podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowych  przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na 
rzecz najemców:

Lp. Położenie
nieruchomości

lokalowych

Nr działki Pow. 
w ha

Nr KW Nr
lokalu

Przeznaczenie
nieruchomości w

planie
zagospodarowania

przestrzennego
gminy i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości Pow.
użytkowa

w m2

lokalu 

Pow.
przynależna

 w m2

Udział w
nieruchomości

wspólnej
 w %

Cena lokalu wraz z
ułamkową częścią gruntu
ustalona przez biegłego

rzeczoznawcę
w zł.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Krosna 334/3 0,12 NS1L/00
007005/1

125/1 Teren usług
publicznych

-usługi oświaty 
i sportu o symbolu

D 3 UO
(1a,1b,4b,6f)

Lokal położony na
parterze w budynku

wielorodzinnym.
Lokal mieszkalny:

pokój, kuchnia, łazienka
korytarz(+ 2 schowki)

Pomieszczenia
przynależne:

 piwnica 
Pomieszczenia

wspólne: 
korytarz,

 kotłownia,
komunikacja

Pow. ogół. 47,91 m2

25,99

1,75

11,57 45.200,00



2. Krosna 334/3 0,12 NS1L/00
007005/1

125/2 Teren usług
publicznych

-usługi oświaty 
i sportu o symbolu

D 3 UO
(1a,1b,4b,6f)

Lokal położony na
parterze w budynku

wielorodzinnym.
Lokal mieszkalny: 2

pokoje, kuchnia,
łazienka, korytarz

Pomieszczenia
przynależne:

 piwnica 
Pomieszczenia

wspólne: 
korytarz,

 kotłownia,
komunikacja

Pow. ogół. 47,91 m2

35,10

2,81

15,82 59.590,00

3. Krosna 334/3 0,12 NS1L/00
007005/1

125/3 Teren usług
publicznych

-usługi oświaty 
i sportu o symbolu

D 3 UO
(1a,1b,4b,6f)

Lokal położony na
parterze w budynku

wielorodzinnym.
Lokal mieszkalny:  2

pokoje, kuchnia,
łazienka korytarz(+ 2

schowki)
Pomieszczenia
przynależne:

 piwnica 
Pomieszczenia

wspólne: 
korytarz,

 kotłownia,
komunikacja

Pow. ogół. 47,91 m2

47,74

5,15

22,07 81.710,00



4. Krosna 334/3 0,12 NS1L/00
007005/1

125/4 Teren usług
publicznych

-usługi oświaty 
i sportu o symbolu

D 3 UO
(1a,1b,4b,6f)

Lokal położony na
piętrze w budynku
wielorodzinnym.

Lokal mieszkalny:  2
pokoje, kuchnia,

łazienka korytarz, w.c,
Pomieszczenia
przynależne:

 piwnica 
Pomieszczenia

wspólne: 
korytarz,

 kotłownia,
komunikacja

Pow. ogół. 47,91 m2

62,18

5,64

28,30 105.280,00

5. Krosna 334/3 0,12 NS1L/00
007005/1

125/5 Teren usług
publicznych

-usługi oświaty 
i sportu o symbolu

D 3 UO
(1a,1b,4b,6f)

Lokal położony na
piętrze w budynku
wielorodzinnym.

Lokal mieszkalny:2
pokoje, kuchnia,

łazienka korytarz(+ 2
schowki)

Pomieszczenia
przynależne:

 piwnica 
Pomieszczenia

wspólne: 
korytarz,

 kotłownia,
komunikacja

Pow. ogół. 47,91 m2

47,67

5,64

22,24 81.590,00



Osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości lokalowej wyznacza się  6 tygodniowy termin do złożenia wniosku o 
nabycie, który przypada od dnia 10 czerwca 2015 r. do dnia  22  lipca 2015 r.( art. 34 ust.1   ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
 o gospodarce nieruchomościami (  jedn. tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 518 )
W/w nieruchomość lokalowa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy 
Laskowa na 21 dni tj. od 10 czerwca 2015 r. do dnia  30 czerwca 2015 r. oraz w prasie lokalnej.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami zagospodarowania Przestrzennego, Inwestycji, Rolnictwa, 
Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminny przez 
okres 21 dni jak również na stronie internetowej gminy oraz podanie informacji w prasie lokalnej.                                                                                     


