GKW.6840.1.2019

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm) – Burmistrz Miasta Działdowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
położonych w Działdowie przeznaczonych do zbycia.
Lp.

Nr
Oznaczenie Powierzchnia
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ewidencyjny
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-Działdowo-
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Forma
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w zł
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wnoszenia
opłat
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8

9
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1

2

3

4

5

6

1

169/4

EL1D/0001
8913/4

0,1628 m2

ul.
Władysława
Jagiełły 46
lokal 6A

- lokal użytkowy nr 6A
o powierzchni 28,55 m2 wraz z
udziałem
w
gruncie
wynoszącym 0,04
- lokal znajduje się na I piętrze w
budynku 2-kondygnacyjnym z
użytkowym poddaszem, 2klatkowym, podpiwniczonym,
wybudowanym w technologii
tradycyjnej w 1900 r.
- wyposażony w instalację
elektryczna i c.o.
- stolarka okienna – jedno okno
PCV trójdzielne
- stolarka drzwiowa – drzwi
drewniane obite płytą metalową
- posadzki i podłogi – z deski
podłogowej i płyty pilśniowej,
wykładzina PCV
- lokal użytkowy składa się z
jednego pomieszczenia.
- budynek zlokalizowany jest w
strefie śródmiejskiej miasta
Działdowa.
- w pobliżu znajdują się obiekty
administracyjne, sieć handlowa,
dworzec PKP i PKS, obiekty
szkolne i przedszkolne.

-nieruchomość znajduje
Przetarg
92.500,00 zł
się na terenie oznaczonym
ustny
( w tym:
symbolami: T-19 –
nieograni wartość lokalu
centralny obszar
czony
78.980,00 zł,
wielofunkcyjny, oraz A –
wartość
pełna strefa ochrony
udziału w
konserwatorskiej.
gruncie
- budynek mieszkalny
13.520,00 zł)
znajduje się w gminnej
ewidencji zabytków
określonej Zarządzeniem
Nr 48/2013 Burmistrza
Miasta Działdowo z dnia
22 maja 2013 r. w sprawie
przyjęcia gminnej
ewidencji zabytków
miasta Działdowo.

Przed
zawarciem
umowy w
formie aktu
notarialnego

- dojście utwardzone płytkami
chodnikowymi. Dojazd dobry.
11.
12.
13.
14.
15.

termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy,
wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy;
wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy;
zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy;
termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami upływa z dniem 30.08.2019 r.

Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 19.07.2019 do dnia 09.08.2019 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo
i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Działdowo tj. bip.dzialdowo.eu. Informację o wywieszeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo, pokój nr 03 tel. 23 697 04-10

z up. Burmistrza
Andrzej Wiśniewski
zastępca Burmistrza

