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OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Ladzice działając w oparciu o uchwałę Nr XVII1/97/16 Rady Gminy
Ladzice z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż z zasobu
mienia gminnego, lokalu mieszkalnego nr 52 znajdującego się przy ul. Dzielnej 9
w Piotrkowie Trybunalskim wraz z udziałem w gruncie informuje, że z zasobu mienia
Gminy Ladzice przeznaczono do sprzedaży nieruchomość określoną w niżej podanym
wykazie
WYKAZ

Lp.

Połoźenie
działki

NIERUCHOMOŚCI
MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY
PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY
Nr
działki

Pow.
ogólna
działki w

Pow.
lokalu w
m2

IUl

l.

Piotrków
Trybunalski
ul. Dzielna 9
blok 15 lokal
nr 52

296/35

296/68

udział
3478/580
820w
działkach
o pow.
ogólnej
0,5271 ha

Lokal
mieszkalny
- 32,89
Piwnica
- 1,89

Razem:
- 34,78

Wartość
Przeznaczenie
nieruchomości
w
nieruchom.
lokalowej
planie
zagospodarowania
(wraz z
udziałem w przestrzennego i
gruncie i I
sposób jej
częściach
zagospodarowania
wspólnych)
w zł

Nr KW

LADZICE

Opis nieruchomości

PTl P/OOONieruchomość
103 552,00 Teren, na którym
77284/0 gminna składająca
położone są
przedmiotowe
się z lokalu
działki nie jest
mieszkalnego nr
objęty miejscowym
52 oraz udziału w
planem zagosp.
działkach
przestrz. w studium
oznaczonych w
uwarun. I
ewidencji gruntów
kierunków zagosp.
i budynków
przestrz. Miasta
numerami 296/35
Piotrkowa Tryb.
i 296/68, położona
przy ul. Dzielnej 9
Teren określony
jest jako zabudowa
w Piotrkowie
wielorodzinna.
Trybunalskim

Informuje się. że zgodnie z art. 34 ust. l pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2015 r., poz.1774 z późn.zm.) pierwszeństwo w nabyciu w/w
działek przysługuje osobie, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce
nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed
upływem 6 września 2016 r. (pokój nr 22A)
2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności
tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży
wniosek o nabycie przed upływem 6 września 2016 r. (pokój nr 22A)
Ładzice, dnia 25.07.20161'.

wywieszono w dniu:

