Zarządzenie Nr 166/09
Burmistrza Słubic
z dnia 25 września 2009 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy
Słubice, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy
wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.
Na podstawie art. 25 ust.1 i 2 , art. 34 ust.1, pkt 3, art. 35 i art. 37 ust. 2, pkt 1,
art. 71 ust. 1 i 4, art. 72 ust. 1, 2 i 3, pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (j. t.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.),
zarządzam co następuje:
§ 1. Przeznaczam do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy,
wyszczególniony w niżej wymienionym wykazie lokal mieszkalny położony
w Słubicach, wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste do
dnia 22 maja 2089 r.
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Wykaz zakończono na pozycji 1.

Do ceny lokalu doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami na dzień sprzedaży lokali.

3609

Pierwsza opłata roczna za użytkowanie wieczyste w wysokości 15% ceny
udziału w gruncie plus podatek VAT, kolejne opłaty roczne za użytkowanie wieczyste
wynoszą 1% wartości udziału w gruncie plus podatek VAT obowiązujący na dzień
płatności.
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603
ze zm.), tj którym/które:
-

przysługuje

roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy wyżej wymienionej

ustawy lub odrębnych przepisów,
-

są poprzednimi właścicielami zbywanej nieruchomości pozbawionymi prawa
własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo ich spadkobiercami,

wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego
w Słubicach przy ul. Akademickiej nr 1.

Wykaz wywieszono dnia 25 września 2009 r.
na okres 21 dni, tj. 16 października 2009 r.
§ 2. Zarządzenie podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Słubicach oraz w internecie na stronie www.slubice.pl, a informację o jego
wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki
Przestrzennej i Nieruchomości.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 166/09 Burmistrza Słubic z dnia 25 września 2009
r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych stanowiących zasób Gminy
Słubice, przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy
wraz z oddaniem ułamkowej części gruntu w użytkowanie wieczyste.

Zgodnie z art. 34 ust. 1, pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) najemcy lokalu
mieszkalnego, z którym najem został zawarty na czas nieoznaczony przysługuje
pierwszeństwo nabycia lokalu.
Na podstawie art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) właściwy organ
sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych
do sprzedaży, do oddania

w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub

dzierżawę. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu,
a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej
wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo
przyjęty w danej miejscowości, a także na stronach internetowych właściwego
urzędu.
Zgodnie z art. 71 ust 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) za oddanie
nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste pobiera się pierwszą opłatę
i opłaty roczne. Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego,
w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry za dany rok. Opłaty rocznej nie
pobiera się za rok, w którym zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego.
Nieruchomość gruntowa oddawana jest w użytkowanie wieczyste na cele
mieszkaniowe. W związku z powyższym stawkę procentową opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego ustalono, zgodnie z art. 72 ust.3, pkt 4 usta wy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.
2603 ze zm.) w wysokości 1% ceny nieruchomości gruntowej.
Rada Miejska w Słubicach podjęła Uchwałę Nr XXXVII/365/09 z dnia 27
sierpnia 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny lokalu
mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Uchwałą objęty został lokal położony w Słubicach przy ulicy Kochanowskiego 4/6.

Podjecie przedmiotowego zarządzenia spełni wymogi art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomo ściami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 ze zm.).

