
Zarządzenie nr 29 /08
Wójta Gminy Kruklanki
z dnia 27 czerwca 2008r.

w sprawie: ustalenia ceny lokalu przeznaczonego do sprzedaży w drodze bez 
         przetargowej         

Na podstawie art.  67 ust.  1 punkt 1a  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U.  z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 
214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 z zm. ) ustalam, co następuje: 

§ 1
Ustala  się  następującą  cenę  brutto  dla  lokali  przeznaczonych  do  sprzedaży  dla 
dotychczasowych najemców.

1. Obręb Lipowo
• lokal  mieszkalny nr 21/1 o pow. 80,85m2 z przynależną piwnicą o pow. 15,48m2 i 

udziałem 231/1000 części w działce siedliskowej oznaczonej nr geod. 18/7 o pow. 
375m2, budynek gospodarczym o pow. 48,77m2, na działce nr geod. 18/6 o pow. 
145m2 z udziałem wynoszącym 429/1000 części, ¼ części w działce oznaczonej nr 
geod. 18/5 o pow. 1998m2 – cena brutto wynosi 27.170zł

 w tym:
cena lokalu wynosi  - 24.390zł
cena bud. gospodarczego wynosi – 1.450zł
cena udziałów w gruncie wynosi – 1.330zł

Cena nabycia lokalu dla dotychczasowego najemcy po udzieleniu bonifikaty 80 % 
zostaje ustalona w wysokości 5.434zł

     
• lokal  mieszkalny nr 21/2 o pow. 73,40m2 z przynależną piwnicą o pow. 18,44m2 i 

udziałem 271/1000 części w działce siedliskowej oznaczonej nr geod. 18/7 o pow. 
375m2,  budynek gospodarczym o pow. 64,92m2 na działce nr geod. 18/6 o pow. 
145m2 z udziałem wynoszącym 571/1000 części, ¼ części w działce oznaczonej nr 
geod. 18/5 o pow. 1998m2 cena brutto wynosi 25.330zł

w tym:
cena lokalu wynosi  - 22.010zł
cena bud. gospodarczego wynosi – 1.950zł
cena udziałów w gruncie wynosi – 1.370zł

Cena nabycia lokalu dla dotychczasowego najemcy po udzieleniu bonifikaty 80 % 
zostaje ustalona w wysokości 5.066zł

§ 2 
Traci moc zarządzenie nr 27/08 z dnia 27 czerwca  2008r.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Podpisano dnia  27-06-2008r
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