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GKW.7125.20.2021

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) -Burmistrz
Miasta Działdowo podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonych w Działdowie, stanowiących własność Gminy-Miasto
Działdowo, przeznaczonych do zbycia na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym.
L.p

Oznaczenie nieruchomości
według księgi wieczystej oraz
ewidencji gruntów

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Forma zbycia

Cena nieruchomości wraz
z udziałem w prawie
własności części
wspólnych budynku
i gruntu

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

1.

KW EL1D/00024844/4
dz. nr 248/7, mapa 08
pow. 0,1531 ha

lokal mieszkalny nr 19C w budynku
przy ul. Nidzickiej 7
w Działdowie o pow. - 45,55 m2

sprzedaż na rzecz najemcy

bezprzetargowa

98.800,00 zł

2.

KW EL1D/00012435/7
dz. nr 1164, mapa 12
pow. 0,0285 ha

lokal mieszkalny nr 12 w budynku
przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
w Działdowie o pow. - 37,22 m2

sprzedaż na rzecz najemcy

bezprzetargowa

94.100,00 zł

7. termin zagospodarowania – nie dotyczy;
8. wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego – nie dotyczy;
9. wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy – nie dotyczy;
10. termin wnoszenia opłat – nie dotyczy;
11. zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy;
12. 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 25 lutego 2022 r.
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni tj. od dnia 14 stycznia 2022 r. do 4 lutego 2022 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12,
13-200 Działdowo i na stronie internetowej Urzędu tj. bip.dzialdowo.eu. Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Działdowie, Wydział Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Nadzoru Właścicielskiego, pokój nr 03, tel. 23 697 04 10.
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