
RIG.7125.1.4.2011
WÓJT GMINY RADOMIN
Radomin 1a, 87-404 Radomin 
podaje do publicznej wiadomości

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 
Na  podstawie  art.  35  ust.  1  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r.  -  o  gospodarce 

nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102  poz. 651 z późn. zmianami) podaję do publicznej  
wiadomości wykaz zawierający następujące informacje o nieruchomości:

I. Nieruchomość:   Budynek mieszkalny w Radominie, Radomin  Nr 30
 Przedmiot sprzedaży:  8  lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym 
komunalnym Nr 30 w Radominie,   z udziałem w gruncie  działki    Nr  108/29 
 o pow. 0,2613 ha KW  11038. 
Cena każdego  lokalu z osobna, ustalona jest  wg wyceny rzeczoznawcy majątkowego. 

Lokal  Nr 1     - pow. 30,89   m2        Cena –    14.755,-    zł 
Lokal  Nr 2     - pow. 30,73  m2         Cena –    15.088,-    zł
Lokal  Nr 3     - pow. 30,15  m2         Cena –    14.402,-    zł
Lokal  Nr 4     - pow. 44,33  m2         Cena –    21.766,-    zł
Lokal  Nr 5     - pow. 31,57  m2         Cena –    15.500,-    zł
Lokal  Nr 6     - pow. 30,31  m2         Cena –    13.570,-    zł
Lokal  Nr 7     - pow. 30,91  m2         Cena –    14.756,-    zł
Lokal  Nr 8     - pow. 29,25  m2         Cena –    13.970,-    zł

Pierwszeństwo w nabyciu wymienionych lokali, przysługuje  ich  dotychczasowym najemcom, 
w oparciu o zapis art. 34 ust. 1 pkt 3 wymienionej na wstępie ustawy.
Wszystkie lokale są samodzielne,  wyposażone  w instalację elektryczną,  wodociągową i 
kanalizacyjną.
Opis nieruchomości:
Działka gruntu, na których znajdują się budynki z lokalami przeznaczonymi do sprzedaży, położona 
jest   w terenie  zabudowy  miejscowości Radomin i  jest  przeznaczona  na cele mieszkalne.

Zgodnie z uchwalonym w dniu 30 grudnia 2002r. Uchwałą Nr 15/IV/02 Rady Gminy w 
Radominie, zmienionym w dniu 8 lipca 2010r. Uchwałą Nr XXXIX/207/10 Rady Gminy Radomin, 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Radomin“,  działka 
położona jest  w terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową w tym usług 
publicznych 
Działka  przylega 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  2010r.  Nr  102   poz.  651  z  późn.  zmianami  ),  
przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości,  mogą złożyć  wniosek w terminie do 
dnia  24.11.2011r.. do  Urzędu Gminy Radomin, pokój Nr 8 – Sekretariat.

Informacje na temat przedmiotu  sprzedaży,  umieszczone w niniejszym wykazie, udzielane 
są w siedzibie Urzędu Gminy w Radominie, pokój Nr 14  I piętro, w godzinach pracy Urzędu lub 
telefonicznie pod Nr tel 056) 683- 75-22 wew.21

Radomin, dnia 07.10.2011r. 
Wójt Gminy 
inż. Piotr Wolski


