WYKAZ NR GGN /34 /2019

Burmistrz Gminy
Trzebnica

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.), w związku z Zarządzeniem Burmistrza Gminy Trzebnica:
Nr 0050/19/2018 z dnia 06.02.2018 r., podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do zbycia w formie przetargu ustnego
nieograniczonego – położonej w obrębie Ujeździec Wielki.
Wykaz niniejszy wywiesza się na okres 6– tygodni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy tj. od dnia 17.09.2019 roku do dnia 29.10.2019 roku.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami, mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy przy pl. Piłsudskiego 1.
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Przeznaczenie i opis nieruchomości
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Lokal użytkowy położony na parterze
budynku, struktura lokalu: jedną część
stanowi zespół sześciu pomieszczeń, drugą
część stanowią dwa pomieszczenia, trzecią
część stanowi pomieszczenie WC z
oddzielnym wejściem z klatki schodowej
oraz czwartą część stanowi pomieszczenie
gospodarcze również z oddzielnym
wejściem do klatki schodowej. Łączna
powierzchnia wszystkich pomieszczeń to
150,91m2 wraz z udziałem 4805/10000 w
gruncie i częściach wspólnych budynku.
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Trzebnica, dnia 17.09.2019 roku.

