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Burmistrza Miasta SandomierzaBurmistrza Miasta SandomierzaBurmistrza Miasta SandomierzaBurmistrza Miasta Sandomierza    

z dnia z dnia z dnia z dnia 13131313.05..05..05..05.2014r.2014r.2014r.2014r.    
w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I I I I przetargów ustnychprzetargów ustnychprzetargów ustnychprzetargów ustnych    

    nieograniczonychnieograniczonychnieograniczonychnieograniczonych    na na na na sprzedaż sprzedaż sprzedaż sprzedaż nowych lokali mieszkalnychnowych lokali mieszkalnychnowych lokali mieszkalnychnowych lokali mieszkalnych    
    

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                             
o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013r. poz. 594 z późn. zm) oraz art. 4 pkt. 9, art. 28, art. 
37 ust.1, art. 67 ust. 1, ust.1a i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami ( Dz. U. z 2014r. poz.518 j.t. )  w związku z § 4 ust. 2, ust. 3, § 8 ust.1 oraz 
§ 14 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i 
trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 
2108 z późn.zm.), w wykonaniu uchwały Nr IV/36/2003 Rady Miasta Sandomierza  z dnia 26 

marca 2003r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach 
stanowiących własność Gminy Sandomierz, oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty, 
zarządzam co następuje: 

§ 1   
1. Przeprowadzić I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nowych lokali 

mieszkalnych, położonych w Sandomierzu przy ul. Lubelskiej 27 i ul. Lubelskiej 29, dz. 
nr ewid. 154/4 o pow. 0,2418 ha: 

− lokal mieszkalny nr 13131313 przy ul Lubelskiej 27 o pow. użytkowej – 51,18 m2. Cena 
wywoławcza lokalu wynosi 141.804,00141.804,00141.804,00141.804,00 zł. Cena zawiera 8% podatek VAT. Wadium              
w pieniądzu w wysokości 15.000,00 zł. Minimalne postąpienie 1%. 

− lokal mieszkalny nr 14141414 przy ul Lubelskiej 27 o pow. użytkowej –60,05 m2. Cena 
wywoławcza lokalu wynosi 166.320,00166.320,00166.320,00166.320,00 zł. Cena zawiera 8% podatek VAT. Wadium   
w pieniądzu w wysokości 17.000,00 zł. Minimalne postąpienie 1%. 

−  lokal mieszkalny nr 15151515 przy ul Lubelskiej 27 o pow. użytkowej – 57,71 m2. Cena 
wywoławcza lokalu wynosi 159.840,00159.840,00159.840,00159.840,00 zł. Cena zawiera 8% podatek VAT. Wadium    
w pieniądzu w wysokości 17.000,00 zł. Minimalne postąpienie 1%. 

− lokal mieszkalny nr    16161616 przy ul Lubelskiej 27 o pow. użytkowej – 54,39m2. Cena 
wywoławcza lokalu wynosi 150.660,00150.660,00150.660,00150.660,00 zł. Cena zawiera 8% podatek VAT. Wadium  
w pieniądzu w wysokości 16.000,00 zł. Minimalne postąpienie 1%. 

− lokal mieszkalny nr 7777 przy ul Lubelskiej 29 o pow. użytkowej – 57,41 m2. Cena 
wywoławcza lokalu wynosi 153.360,00153.360,00153.360,00153.360,00 zł. Cena zawiera 8% podatek VAT. Wadium  
w pieniądzu w wysokości 16.000,00 zł. Minimalne postąpienie 1%. 

− lokal mieszkalny nr 8888 przy ul Lubelskiej 29 o pow. użytkowej – 57,33m2. Cena 
wywoławcza lokalu wynosi 153.144,00153.144,00153.144,00153.144,00 zł. Cena zawiera 8% podatek VAT. Wadium   
w pieniądzu w wysokości 16.000,00 zł. Minimalne postąpienie 1%. 
 

§ 2 
Ogłoszenie o przetargu stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 
 

§ 3 
Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykona Komisja Przetargowa powołana 
przez Burmistrza Miasta Sandomierza. 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.       
        Burmistrz Sandomierza 
 
        mgr inż. Jerzy Borowski 
         


