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BURMISTRZA GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia

~

2022 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy
Konstancin-Jeziorna przeznaczonych do zbycia
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2022r., poz.559 ~ i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), zarządzam co następuje:
*1
Przeznaczam do zbycia lokal stanowiący własność Gminy Konstancin-Jeziorna znajdujący
się w budynku wybudowanym do 1996 roku, wskazany w wykazie będącym załącznikiem do
niniejszego zarządzenia. Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu
Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna przy ul. Piaseczyńskiej 77 oraz opublikowaniu w prasie
lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jezioma.
*2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i
Spraw Lokalowych.

*3
Zarządzenie
-Jeziorna.

podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Konstancin

*4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr I do Zarządzenia
Burmistrza Gminy Konstancin-Jeziorna
Nr $!tJ.V/!t/20.?.2z dnia . .„~& Ś25 2Q22
WYKAZ
lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących własność Gminy Konstancin-Jezior
przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców
Nr obrębu

Nr działki

Pow.
działki
łącznie
[m2]

KW

Udział w działce Pow.
i w częściach lokalu
wspólnych
[m2]
budynku

Pow.
pom.
przyn.
[m2]

Wartość
Wartość Po
(cena)
zastosowaniu
lokalu wraz ulgi [zł]
z udziałem

3,76

częściach
wspólnych
[zł]
223.859,00

W
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328

WA5M/00272740/8

0,0276

35,46

22.386,00
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