Grodków, 10.06.2019 r.
GGR.II.7125.13.2018
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Grodkowa
z dnia 10 czerwca 2019 r.
w sprawie wykazania do zbycia nieruchomości gminnej zabudowanej w trybie bezprzetargowym
na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie
własności działki
Na podstawie:
- art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2204 z późn. zm.);
- art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.
506);
- § 2 ust 1 uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XX/209/05 z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie
zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy Grodków oraz
ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Opolskiego
Nr 36, poz.1163 z późn. zm.);
- uchwały Rady Miejskiej w Grodkowie Nr XXXV/371/10 z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie
preferencyjnych zasad zbywania gminnych lokali mieszkalnych na terenie Gminy Grodków
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dnia 18 marca 2010 r. Nr 32, poz. 447 z późn. zm.);
Burmistrz Grodkowa obwieszcza co następuje:
§1
Wykazuje się do zbycia nieruchomość gminną zabudowaną stanowiącą lokal mieszkalny Nr 1
wraz z pomieszczeniem przynależnym tj. komórką w budynku gospodarczym segmentowym oraz
współwłasnością części wspólnych budynku przy ul. Klubowej Nr 15 w Grodkowie i innych urządzeń
oraz udział 0,19 (19/100) części w prawie własności działki Nr 181 o pow. 0,1264 ha, zapisanej
w KW Nr OP1N/00046536/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Nysie.
§2
Zbycie nieruchomości określonej w § 1 Obwieszczenia w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nastąpi w trybie bezprzetargowym na rzecz
najemcy lokalu mieszkalnego.
§3
Wykonanie Obwieszczenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa.
§4
Obwieszczenie niniejsze wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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