
WÓJT GMINY RADOMIN

podaje do publicznej wiadomości

INFORMACJĘ

o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

I. Przedmiot sprzedaży- 3  lokale mieszkalne  w budynku Nr 11 w Radominie,  z udziałem w
gruncie  działki    Nr 64/5  o pow. 0,1896 ha.  Nr  KW 13051. 

II. Przedmiot sprzedaży- 4  lokale mieszkalne  w budynku Nr 12 w Radominie,  z udziałem w
gruncie  działki    Nr 64/4  o pow. 0,0900 ha .  Nr  KW 13051. 

Pierwszeństwo w nabyciu wymienionych lokali, przysługuje  ich  dotychczasowym najemcom.

Wykaz  zawierający  szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotów  sprzedaży,
został  wywieszony  w  dniu  27.08.2009r.  w  siedzibie  Urzędu  Gminy  w  Radominie,  na
ogólnodostępnej  tablicy  ogłoszeń  oraz  zamieszczony  na  stronie  internetowej  urzędu:
www.radomin.pl ⇨BIP ⇨ Menu przedmiotowe⇨ przetargi na sprzedaż mienia.



Nr RIG.7145-1/08/9/09
WÓJT GMINY RADOMIN
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
 
I. Nieruchomość:  Radomin  Nr 11
 Przedmiot sprzedaży- 3  lokale mieszkalne  z udziałem w gruncie  działki    Nr 64/5  o pow.
0,1896 ha KW 13051. 
Pierwszeństwo w nabyciu wymienionych lokali, przysługuje  ich  dotychczasowym najemcom.

Lokal  Nr 2 - pow. 30,02  m2   Cena –    10.181,-    zł
Lokal  Nr 3 - pow. 42,64  m2   Cena –    14.460,-    zł
Lokal  Nr 4 - pow. 57,08  m2   Cena –    19.358,-    zł

II. Nieruchomość:   Radomin  Nr 12
 Przedmiot sprzedaży- 4  lokale mieszkalne  z udziałem w gruncie  działki    Nr 64/4  o pow.
0,0900 ha KW 13051. 
Pierwszeństwo w nabyciu wymienionych lokali, przysługuje  ich  dotychczasowym najemcom.

Lokal  Nr 1 - pow. 27,60 m2   Cena –   10.282,-   zł
Lokal  Nr 2 - pow. 32,61 m2   Cena –   12.130.-   zł
Lokal  Nr 3 - pow. 33,40 m2   Cena –   12.425,-   zł
Lokal  Nr 4 - pow. 32,33 m2   Cena –   12.027,-   zł
Wszystkie lokale wyposażone są w instalację elektryczną,  wodociągową i kanalizacyjną.
Opis nieruchomości:
Działki gruntu, na których znajdują się budynki z lokalami przeznaczonymi do sprzedaży, położone
są  w centrum  zabudowy  miejscowości Radomin i  są  przeznaczone   na cele mieszkalne.

Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002r. Uchwałą Nr 15/IV/02 Rady Gminy w
Radominie,  “Studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  Gminy
Radomin”,  działki   położone  są  w  terenach  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniowo-
usługową.
Działki  przylegają bezpośrednio do drogi publicznej- szosy wojewódzkiej Nr 534. 

Osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. - o
gospodarce nieruchomościami  ( Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) przysługuje
pierwszeństwo  w  nabyciu  w/w  nieruchomości,  mogą  złożyć  wniosek  w  terminie  do  dnia
08.10.2009r. do  Urzędu Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat.

Informacje na temat przedmiotu przetargu umieszczonego w niniejszym wykazie, udzielane
są w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 15 I piętro, w godzinach pracy Urzędu lub
telefonicznie pod Nr tel 056) 683- 75-22 wew.19

Wójt Gminy Radomin 
mgr Mieczysław Kończalski 

Radomin, dnia 27.08.2009r. 


