GG.I.682.1.5.2018.MS

WYKAZ
samodzielnych lokali mieszkalnych, będących własnością Powiatu Rawskiego, położonych w Rawie Mazowieckiej przy ul. Reymonta 11
przeznaczonych do zbycia

1

Udział w
prawie
własności
gruntu

Pomieszczenia
przynależne

4

2

Nr 4

308/13
0,1397ha

31,28m2

4028/26374
w dz.
308/13

Piwnica nr 3
o pow. 9,00m2
w odrębnym
budynku piwnic na
działce nr ewid.
308/13

1579/31580
Komórka nr 3
w dz. 696/4
o pow. 15,79m2
i 693/8 w budynku komórki II
znajdującym się na
działkach o nr ewid.
696/4 i 696/8

308/13 3791/26374
0,1397ha

Nr 5
31,88 m2

Oznacz.
Położenie
księgi
nieruchomości
wieczystej

Strych nr I
o pow. 6,03m2

LD1R/00034776/5 i
LD1R/00034777/2 dla komórki

Numer
ewidencyjny i
powierzchnia
działki gruntu,
na której
posadowiony
jest budynek

LD1R/00034776/5

Numer i
powierzch
nia
użytkowa
lokalu
mieszkaln
ego w
budynku .

5
Obręb 4
miasta Rawa
Mazowiecka
przy ul.
Reymonta 11

Opis nieruchomości
i przeznaczenie w planie
zagospodarowania
przestrzennego

6
Lokal mieszkalny nr 4, składający się
z kuchni i pokoju położony jest na
parterze budynku.
Lokal mieszkalny nr 5, składający się
z kuchni i pokoju, położony jest na
piętrze budynku-strychu.
Budynek wielomieszkaniowy
mieszczący łącznie 6 samodzielnych
lokali (z czego 4 wykupione na
własność przez osoby fizyczne) .
Budynek murowany,
niepodpiwniczony, 1-piętrowy.

Obręb 4
miasta Rawa
Mazowiecka
przy ul.
Reymonta 11

Lokale zbywane są łącznie z
pomieszczeniami przynależnymi i
udziałem w prawie własności gruntu.
Przeznaczenie w Planie
zagospodarowania przestrzennego:
4.316.MNu- tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej z
usługami;
4.187.M.U.- tereny mieszkaniowe,
tereny użyteczności publicznej.

Cena
Termin i sposób
nieruchomości
zagospodarowania w zł (netto bez
nieruchomości
podatku VAT)

7

Sposób
zagospodarowania
nieruchomości :
zgodnie z
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego.

Sposób
zagospodarowania
nieruchomości :
zgodnie z
miejscowym
planem
zagospodarowania
przestrzennego

8

20.000

5.000

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 06.06.2018r. do 27.06.2018r. Termin składania wniosków przez osoby,
którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami, upływa po 6 tygodniach od dnia podania wykazu do publicznej wiadomości tj. w dniu 18.07.2018r. Liczy się
data wpływu wniosku do Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej. Szczegółowe informacje uzyskać można w pokoju nr 4 Starostwa
Powiatowego,96-200 Rawa Mazowiecka, Pl. Wolności 1, tel.46/8142745 wew. 18, 19.
Wicestarosta Jacek Otulak Starosta Józef Matysiak
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