ZARZĄDZENIE NR 377/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŁASIN
z dnia 8 czerwca 2021 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących mienie komunalne przeznaczonych do zbycia.
Na podstawie art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.
z 2020 r., poz.1990 z późn. zm / zarządzam, co następuje:
§ 1. Podać do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w Łasinie, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiący załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Łasin
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Łasin
mgr inż. Rafał Kobylski
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 377/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Łasin
z dnia 08 czerwca 2021 roku
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości
przeznaczonych do zbycia

Wykaz nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Łasin przeznaczonych do zbycia.

Lp

1

2

3

Numer
działki

327

532/6

49/18

Powierzchnia
działki
[ha]

0,0861

0,0400

0,3310

Numer Księgi
Wieczystej

TO1U/00021390/4

TO1U/00032618/9

TO1U/00037359/0

Położenie

Łasin ul. Zamkowa
7/1

Łasin ul. Odrodzenia
Polski 10B/8

Łasin-Wybudowanie
ul. Dworcowa 32/2

Opis

Lokal mieszkalny o
powierzchni
51,25 m2 , wyposażony w
instalacje: elektryczną, wodą ,
kanalizacyjną, gazową.
Lokal mieszkalny o
powierzchni
31,26 m2 , wyposażony w
instalacje: elektryczną, wodą ,
kanalizacyjną, gazową.
Lokal mieszkalny o
powierzchni
48,40 m2, wyposażony w
instalacje: elektryczną, wodą ,
kanalizacyjną.

Przeznaczenie w
miejscowym planie
zagospodarowania.
przestrzennego /
Studium uwarunkowań i
kierunków
zagospodarowania
przestrzennego

Forma zbycia:
sprzedaż,
dzierżawa, najem,
zamiana

Wartość
lokalu lub
gruntu
[zł]

Sprzedaż na rzecz
najemcy

72.500,00

Sprzedaż na rzecz
najemcy

60.300,00

Sprzedaż na rzecz
najemcy

64.900,00

Funkcja mieszkaniowa

Funkcja mieszkaniowa

Funkcja mieszkaniowa

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 08.06.2021 r. do dnia 29.06.2021 r.
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