
 Ogłoszenie 
Burmistrza Miasta i Gminy Września

z 10 maja 2021 r. 
w sprawie: sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych

                  do sprzedaży    
                  

 
Działając  na  podstawie  art.  35  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.

o  gospodarce nieruchomościami  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2020 r.,  poz.  1990 z  póź.  zm.)
Burmistrz Miasta  i Gminy  Września ogłasza, co następuje:  

  I.     Z zasobu nieruchomości Gminy Września przeznacza się do sprzedaży następujące
             nieruchomości: 

1. lokal  mieszkalny  nr  15  o  powierzchni  użytkowej  36,20  m2 w  budynku  położonym
ww Wrześni przy ul. Wojska Polskiego nr 22C wraz z udziałem w prawie własności
gruntu wynoszącym 410/19960 części w działce nr 1269/1, zapisanej w księdze wieczystej
PO1F/00011596/8  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  we  Wrześni,  IV  Wydział  Ksiąg
Wieczystych.

Cena lokalu: 120 385  zł,
2. lokal  mieszkalny  nr  2 o  powierzchni  użytkowej  40,79 m2 w  budynku  położonym

we  Wrześni  przy ul.  Przemysłowej nr 5A  wraz z udziałem w prawie własności gruntu
wynoszącym  4079/47255  części  w  działce  nr  945/11,  zapisanej  w  księdze  wieczystej
PO1F/00040741/2  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  we  Wrześni,  IV  Wydział  Ksiąg
Wieczystych.

           Cena lokalu: 134 087  zł,    
3. lokal  mieszkalny  nr  2  o  powierzchni  użytkowej  20,20  m2 w  budynku  położonym

we Wrześni  przy  ul.  Warszawskiej  nr  2  wraz z udziałem w prawie własności gruntu
wynoszącym  229/8992  części  w  działce  nr  1500/2  zapisanej  w  księdze  wieczystej
PO1F/00002682/2  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  we  Wrześni,  IV  Wydział  Ksiąg
Wieczystych.

Cena lokalu: 67 693  zł,
4. lokal  mieszkalny  nr  6  o  powierzchni  użytkowej  61,80  m2 w  budynku  położonym

we  Wrześni przy  ul.  Koszarowej  nr  13  wraz z udziałem w prawie własności gruntu
wynoszącym  8240/48680  części  w  działce  3800/30,  zapisanej  w  księdze  wieczystej
PO1F/00021905/1  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  we  Wrześni,  IV  Wydział  Ksiąg
Wieczystych.

Cena lokalu: 202 004 zł,
5. lokal  mieszkalny  nr 3  o  powierzchni  użytkowej  26,43  m2 w  budynku  położonym

we  Wrześni przy  ul.  Kościuszki  nr  5  wraz  z  udziałem w prawie  własności  gruntu
wynoszącym  2728/29288  części  w  działce  3549/6,  zapisanej  w  księdze  wieczystej
PO1F/00033260/4  prowadzonej  przez  Sąd  Rejonowy  we  Wrześni,  IV  Wydział  Ksiąg
Wieczystych.

Cena lokalu: 88 262 zł,
    6.   lokal mieszkalny nr 3 o powierzchni użytkowej 50,78 m2 w budynku położonym w Bierzglinku 
             przy ul. Orzechowej nr 14 wraz z udziałem w prawie własności gruntu wynoszącym 8066/21584



          części w działce 218/2, zapisanej w księdze wieczystej PO1F/00027515/2 prowadzonej przez Sąd
          Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych.
                           Cena lokalu: 116 574 zł,

  
II.  Ogłoszenie  podlega  wywieszeniu  na  elektronicznej  tablicy  ogłoszeń,  a  także
zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni (www.wrzesnia.pl)
w okresie  od 17.05.2021 r. do 07.06.2021 r.

III. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
na  podstawie  art.  34  ust.  1  pkt.  1,  pkt.  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  z 2020 r., poz. 65) ustala się do 28.06.2021 r.

                                                                                   Burmistrz
                                                                                   / -  /

                                                                                        Tomasz Kałużny 

http://www.wrzesnia.pl/

