
                                                     Zarządzenie Nr 111/2009

                                                  Burmistrza Książa Wlkp.                                              
                                               z dnia  20 października 2009 r. 
                                        

     w sprawie : ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność 
                          gminy Książ Wlkp. przeznaczonych  do sprzedaży w trybie  
                          bezprzetargowym  na  rzecz  dotychczasowych  najemców. 

     Na podstawie art.30 ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.),art.13 ust.1, art.35 ust.1 i 2, art. 37 ust.2 pkt.1, 
art.67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U.z 2004 r 
Nr 261 poz. 2603, z późn. zm.),  § 14 i § 16 Uchwały Nr XXIII/139/2008  Rady Miejskiej w 
Książu Wlkp. z dnia 11 sierpnia 2008 r. r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami 
wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Książ Wlkp. ( Dz.Urz. Województwa 
Wielkopolskiego z 2008 r. Nr 170 poz. 2839) oraz Uchwały Nr XXXIV/239/2009 Rady 
Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 14 września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na 
rzecz dotychczasowych najemców,   z a r z ą d z a m  co następuje:

     § 1. Przeznacza się do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych
najemców, lokale mieszkalne nr 1,2,3  i 5  położone w budynku przy Placu Kosynierów nr 12
w Książu Wlkp. stanowiące własność gminy Książ Wlkp. 

    § 2. Ogłasza się wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych  do sprzedaży, stanowiący 
załącznik do  niniejszego zarządzenia, obejmujący opis lokali, o których  mowa w § 1. 

    § 3 Wykaz o którym mowa w § 2, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy 
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a. 
Ponadto informacja o wywieszeniu tego wykazu podana zostanie do publicznej wiadomości
przez ogłoszenie w prasie  lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.

   § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                                                                   Załącznik 1
                                                                                   do Zarządzenia Nr 111/2009
                                                                                   Burmistrza Książa Wlkp.
                                                                                   z dnia 20 października 2009 r. 
                                        
                                                W  Y  K  A  Z

lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Książ Wlkp. przeznaczonych do 
sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych najemców.

I.

1. Opis nieruchomości                        - budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym
                                                               znajdują 4 lokale mieszkalne stanowiące własność
                                                               gminy.                                                        
                                                                                                            .
                                                        
2. Położenie lokalu                             - Książ Wlkp. Plac Kosynierów 12
                                                              lokal mieszkalny nr 1, 
                                                              udział lokalu w części wspólnej nieruchomości
                                                              wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi
                                                              -  589/2332
  
3. Stan własności                                -  Kw  7716, Gmina Książ Wlkp. 

4. Oznaczenie geodezyjne                  -  działka nr 363  o pow. 271 m²
                                                          
5. Opis lokalu mieszkalnego               -  powierzchnia użytkowa lokalu  
                                                                wynosi - 51,7 m² 
                                                             - pomieszczenie przynależne- budynek gospodarczy
                                                               nr 1 o pow. - 7,20 m² 
                                                        
6. Forma i tryb zbycia                         -  bezprzetargowa                        
   
7. Cena nieruchomości                         -  52.896,- zł

    - jednorazowa zapłata ceny              -  13.224,- zł    ( zastosowanie bonifikaty 75 %)
    - rozłożenie ceny na raty                  -  18.513,60 zł  (zastosowanie bonifikaty  65 %) 

8. Termin zapłaty                                 -  najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego
                                                              
                       
9. Informacje dodatkowe                     -  nabywca ponosi koszty operatu szacunkowego, 
                                                                dokumentacji geodezyjnej,opłaty notarialnej
                                                                i sądowej, 
                                                              - nabywca zobowiązany jest uiścić kaucję na poczet 
                                                                ceny nabycia lokalu mieszkalnego w wysokości
                                                                600,00 zł.



II.

1. Opis nieruchomości                        - budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym
                                                               znajdują 4 lokale mieszkalne stanowiące własność
                                                               gminy.                                                        
                                                                                                            .
                                                          
2. Położenie lokalu                             - Książ Wlkp. Plac Kosynierów 12
                                                              lokal mieszkalny nr 2,
                                                              udział lokalu w części wspólnej nieruchomości
                                                              wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi
                                                              -  236/2332
  
3. Stan własności                                -  Kw  7716, Gmina Książ Wlkp. 

4. Oznaczenie geodezyjne                  -  działka nr 363  o pow. 271 m²
                                                          
5. Opis lokalu mieszkalnego               -  powierzchnia użytkowa lokalu  
                                                                wynosi - 18,0 m² ( 1 pokój)
                                                             - pomieszczenie przynależne - budynek gospodarczy
                                                               nr 2  o pow. 5,6 m²

6. Forma i tryb zbycia                         -  bezprzetargowa                        

     
7. Cena nieruchomości                         -  17.311,- zł

   - jednorazowa zapłata ceny               -  4.327,75  zł ( zastosowanie bonifikaty 75 %)
   - zapłata ceny na raty                         -  6.058,85  zł (zastosowanie bonifikaty  65 %) 

8. Termin zapłaty                                 -  najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego
                                                              
                       
9. Informacje dodatkowe                     -  nabywca ponosi koszty operatu szacunkowego, 
                                                                dokumentacji geodezyjnej,opłaty notarialnej
                                                                i sądowej, 
                                                              - nabywca zobowiązany jest uiścić kaucję na poczet 
                                                                ceny nabycia lokalu mieszkalnego w wysokości
                                                                600,00 zł.



III.

1. Opis nieruchomości                        - budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym
                                                               znajdują 4 lokale mieszkalne stanowiące własność
                                                               gminy.                                                        
                                                                                                            .
                                                          
2. Położenie lokalu                             - Książ Wlkp. Plac Kosynierów 12
                                                              lokal mieszkalny nr 3,
                                                              udział lokalu w części wspólnej nieruchomości
                                                              wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi
                                                              -  451/2332
  
3. Stan własności                                -  Kw  7716, Gmina Książ Wlkp. 

4. Oznaczenie geodezyjne                  -  działka nr 363  o pow. 271 m²
                                                          
5. Opis lokalu mieszkalnego               -  powierzchnia użytkowa lokalu  
                                                                wynosi - 45,10 m² 
                                                             - dwa pomieszczenia przynależne - budynki 
                                                                gospodarcze nr 3 o pow. 3,0 i 3,3 m²

6. Forma i tryb zbycia                         -  bezprzetargowa                        

     
7. Cena nieruchomości                         - 32.568,- zł

   - jednorazowa zapłata ceny               -   8.142,-  zł ( zastosowanie bonifikaty  75 %)
   - rozłożenie ceny na raty                   - 11.398,80 zł (zastosowanie bonifikaty  65 %) 

8. Termin zapłaty                                 -  najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego
                                                              
                       
9. Informacje dodatkowe                     -  nabywca ponosi koszty operatu szacunkowego, 
                                                                dokumentacji geodezyjnej,opłaty notarialnej
                                                                i sądowej, 
                                                              - nabywca zobowiązany jest uiścić kaucję na poczet 
                                                                ceny nabycia lokalu mieszkalnego w wysokości
                                                                600,00 zł.



IV.

1. Opis nieruchomości                        - budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym
                                                               znajdują 4 lokale mieszkalne stanowiące własność
                                                               gminy.                                                        
                                                                                                            .
                                                          
2. Położenie lokalu                             - Książ Wlkp. Plac Kosynierów 12
                                                              lokal mieszkalny nr 5,
                                                              udział lokalu w części wspólnej nieruchomości
                                                              wraz z pomieszczeniami przynależnymi wynosi
                                                              - 439/2332
  
3. Stan własności                                -  Kw  7716, Gmina Książ Wlkp. 

4. Oznaczenie geodezyjne                  -  działka nr 363  o pow. 271 m²
                                                          
5. Opis lokalu mieszkalnego               -  powierzchnia użytkowa lokalu  
                                                                wynosi - 41,0 m² 
                                                             - pomieszczenie przynależne - budynek gospodarczy
                                                               nr 5 o pow. 2,90 m²

6. Forma i tryb zbycia                         -  bezprzetargowa                        

     
7. Cena nieruchomości                         -  37.754,- zł

   - jednorazowa zapłata ceny               -    9.438,50 zł ( zastosowanie bonifikaty 75 %)
   - rozłożenie ceny na raty                   -  13.213,90 zł (zastosowanie bonifikaty  65 %) 

8. Termin zapłaty                                 -  najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego
                                                              
                       
9. Informacje dodatkowe                     -  nabywca ponosi koszty operatu szacunkowego, 
                                                                dokumentacji geodezyjnej,opłaty notarialnej
                                                                i sądowej, 
                                                              - nabywca zobowiązany jest uiścić kaucję na poczet 
                                                                ceny nabycia lokalu mieszkalnego w wysokości
                                                                600,00 zł.


