
Garwolin. dnia 04.03.2019 rok

KS.7125.3.2018

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j, Dz. U. z 20 18 roku poz. 2204 z późno zm.) Urząd Miasta
Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do sprzedaży:

Numer Powierzchnia Numer Położenie Numer Powierzchnia Numer Udział w Cena nieruchomości
działki działki księgi wieczystej lokalu lokalu lokalu księgi wieczystej powierzchni loka lowej wraz z

d la dzb L' ~ mieszkalnego mieszkalnego dla lokalu gruntu i ułamkową częścią
częściach gruntu

wspólnych

---- budynku

892/2 423 m2 SIl G/00030515/1 Aleja Legionów 44 Ł 6 37,79 m2 Sil G/00085646/8 3779/94267 108300 zł

l' k. icjszy wykaz wy-vicsza się na t<.:~: ;~.)' oglo 1:C:1 w ó.iedL:t·i~ Urzędu \II iasta Garwolina na okres 21 dni tj. od dnia 04.03.2019 roku do dnia 25.03.2019 roku.
Sprzedaż :Jk&~~! : z.•viązanych z :,i11 praw :Ia~qj); :iJ rzecz dotychczaso vego najemcy, zgodnie z art. 34 ust. I pkt.3 i ust.6 wymienionej na wstępie ustawy.



Garwolin. dnia 04.03.2019 rok

KS.7125.4.2018

WYKAZ

Na podstawie 3It. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późno zm.) Urząd Miasta
Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej wlasność Miasta Garwolina przeznaczonej do sprzedaży:

Numer Powierzchnia Numer Położenie Numer Powierzchnia Numer Udział w Cena nieruchomości
działki działki księgi wieczystej lokalu lokalu lokalu księgi wieczystej powierzchni lokalowej wraz z

dla d:.>::ialld mieszkalnego mieszkalnego dla lokalu gruntu i ułamkową częścią
częściach gruntu

wspólnych
budynku

892/3 362 m~ Sil G/00028287/6 Aleja Legionów 44C 3 69.43 m2 Sil G/00085645/ I 6943/45271 168412 zł

-:';i:!i,~j<.::-)' wykaz 'i'Y1\·jCSLiI S:9 na tablicy oaloszeń ',I" siedzibie '_rrl:~l!u '\l!i:1~!2 Carwolina n.. .. 1·.!·.'~ ~1 dni tj. od dnia Otl.03.2019 roku do dnia 25.03.2010 roku.
Sprzedaż bk,L. : związzn 'c i z : im praw i astąpi na 'zccz dotychczascv.cgo najemcy, zgodnie z 311. 34 USt. I pkt.J i ust.6 wymienionej na wstępie ustawy.

BUR



\ ,
Garwolin. dnia 04.03.2019 rok

KS.7125.5.2018

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 20 18 roku poz. 2204 z późno zm.) Urząd Miasta
Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do sprzedaży:

Numer Powierzchnia Numer Położenie Numer Powierzchnia Numer Udział w Cena nieruchomości
działki działki księgi wieczystej lokalu lokalu lokalu księgi wieczystej powierzchni lokalowej wraz z

dla działki m leszka ln ego mieszkalnego dla lokalu gruntu i ułamkową częścią
częściach gruntu

wspólnych
budynku

I J9/3 596 m2 S II G/00029527/8 Długa 12 8 38,45 nl SIl G/00085644/4 3845/157298 109380 zł

Niniejszy wykaz wywiesza sic na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina na okres 21 dni tj. od dnia 04.03.2019 roku do dnia 25.03.2019 roku.
Sprzedaż lokalu i związanych z nim praw nastąpi na rzecz dotychczasowego najemcy, zgodnie z art. 34 ust. I pkt.3 i ust.6 wymienionej na wstępie ustawy.

BU 



Garwolin. dnia 04.03.2019 rok

KS.7125.6.2018

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust. l i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 20 18 roku poz. 2204 z późno zm.) Urząd Miasta
Garwolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Garwolina przeznaczonej do sprzedaży:

Numer Powierzchnia Numer Polożenie Numer Powierzchnia Numer Udzial w Cena nieruchomości
dzialki dzialki księgi wieczystej lokalu lokalu lokalu księgi wieczystej powierzchni lokalowej wraz z

dla d;,:![;f!li mieszkalnego mieszkalnego din lokalu gruntu t ułamkową częścią
częściach gruntu

wspólnych
budynku

7567/4 1052 m2 SIl G/00031 I 13/0 Jagodzińska 12 58 46,95 m2 SIl G/00082258/0 4695/407246 137350 zł

~!ii1!'jS7y wykaz .-ywiesza sic na tablicy ogło zeń w siedzibie Urzędu Miasta Garwolina ua cl:n .. s n dni tj.:lU dnia 04.03.201') roku do dnia 25.03.2019 roku.
Sprzedaż :oknlu i związanych z nim praw nastąpi na rzecz dotychczasowego najemcy, zgodnie z art. 34 ust. 1 p!(t.2 i ust.6 wymienionej na wstępie ustawy.

BU 


