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Załącznik 1 do uchwały nr  1169/2014 
Zarządu Powiatu w Łęcznej z dnia 28 sierpnia 2014 r.  

ZARZĄD POWIATU W ŁĘCZNEJ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 
WYKAZ LOKALI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY  

 
WYKAZ OGŁASZA SIĘ NA OKRES 21 DNI, OD 29 SIERPNIA  2014 r. DO 19 WRZEŚNIA 2014 r. 

Położenie 
nieruchomości , nr 
księgi wieczystej  

nieruchomości wg 
księgi wieczystej  

Nr 
działki 

Powierzchnia 
w ha Opis nieruchomości   

Przeznaczenie 
nieruchomości  

w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego i 

sposób jej 
zagospodarowania 

Obciążenia 
dotyczące 

nieruchomości  

Forma oddania 
nieruchomości  

Cena 
nieruchomości w 

zł 
Sposób 
zapłaty  

Kijany,  
gm. Spiczyn,  

 
KW nr 

LU1I/00197710/5 

78/44  0,0313 ha 

Lokal użytkowy nr 2 o pow. 
44,93 m2 wraz z udziałem 
4493/18676 w częściach  
wspólnych budynku i w 
prawie własności działki 

gruntu na której posadowiony 
jest budynek  

UP, ZP – teren usług 
publicznych i zieleni 

parkowej  
Umowa najmu   Sprzedaż   

w trybie przetargu  

68 000  zł lokal + 
2 454,00 zł udział 
w gruncie + 2000 

zł koszty 
operacyjne   

Przelew,  
przed 

podpisaniem 
aktu 

notarialnego  

Kijany,  
gm. Spiczyn,  

 
KW nr 

LU1I/00197710/5 

78/44 0,0313 ha 

Lokal mieszkalny nr 3  
o pow. 47,02 m2 wraz 

 z udziałem 4702/18676  
w częściach  wspólnych 

budynku i w prawie własności 
działki gruntu na której 

posadowiony jest budynek 

UP, ZP – teren usług 
publicznych i zieleni 

parkowej 
Umowa najmu   

Sprzedaż   
na rzecz 

dotychczasowych 
najemców 

73 000 zł lokal + 
2 568,00 zł udział 
w gruncie, + 2000 

zł koszty 
operacyjne,  

Przelew,  
przed 

podpisaniem 
aktu 

notarialnego 

Kijany,  
gm. Spiczyn,  

 
KW nr 

LU1I/00197710/5 

78/44 0,0313 ha 

Lokal mieszkalny nr 4  
o pow. 46,38 m2 wraz  

z udziałem 4638/18676  
w częściach  wspólnych 

budynku i w prawie własności 
działki gruntu na której 

posadowiony jest budynek, 

UP, ZP – teren usług 
publicznych i zieleni 

parkowej 
Umowa najmu   

Sprzedaż   
na rzecz 

dotychczasowych 
najemców 

72 000 zł lokal + 
2 533 zł udział w 
gruncie + 2000 zł 
koszty operacyjne  

Przelew,  
przed 

podpisaniem 
aktu 

notarialnego 

1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2014 r. poz. 518 z późn .zm.) mogą skorzystać z tego prawa pod warunkiem złożenia wniosku o nabycie 
nieruchomości w kancelarii Starostwa Powiatowego Łęcznej w terminie 6 tygodni od wywieszenia niniejszego wykazu, nie później niż do  
10 PAŹDZIERNIKA  2014r.  

2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Łęcznej, ul. Aleja Jana Pawła II 95A, pok. Nr 7 i 2. 


