
ZARZĄDZENIE NR 932/2022 
 

BURMISTRZA SŁUBIC 

z dnia 19 lipca 2022 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału 
stanowiącego własność Gminy Słubice w pomieszczeniach mieszkalnych, 

powstałych w wyniku przebudowy nieruchomości wspólnej i ułamkowej części 
gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości udziałów i wyrażenia 

zgody na udzielenie bonifikaty 

Na podstawie art. 25 ust. 1, art. 34 ust.1 pkt 3 w zw. z art. 37 ust. 2 pkt 1 i 6, 
art. 35 ust. 1 i 2, art. 68 ust.1 pkt 10, art. 218 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (j. t.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.), oraz na 
podstawie § 1 ust. 1 pkt 3, § 3 uchwały Nr XXII/195/2020 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 
25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek 
procentowych tych bonifikat w stosunku do lokali mieszkalnych i części nieruchomości 
przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe ze zmianami zarządzam, 
co następuje: 

§ 1. W zarządzeniu Burmistrza Słubic Nr 222/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie 

przeznaczenia do odpłatnego zbycia udziału stanowiącego własność Gminy Słubice 

w pomieszczeniach mieszkalnych, powstałych w wyniku przebudowy nieruchomości 

wspólnej i ułamkowej części gruntu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zmianę wysokości 

udziałów i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty wprowadzam następujące zmiany: 

1) wykaz w ust. 1 paragrafu 1 w/w zarządzenia otrzymuje brzmienie: 



WYKAZ 

Lp. położenie 
lokalu 

działka 
nr 

pow. 
pomieszczeń 
mieszkalnych 

udział 
w nierucho- 

mości wspólnej 
związany 
z wyodrę- 

bnianymi pomie-
szczeniami 

mieszkalnymi 

udział Gminy 
Słubice 

w 
wyodrębnianych 

pom. 
mieszkalnych 

cena udziału 
Gminy Słubice 
w wyodrębnia- 

nych pom. 
mieszkalnych 

wraz z udziałem 
w gruncie 

cena udziału 
Gminy Słubice 
w wyodrębnia- 

nych pom. 
mieszkalnych 

wraz z udziałem 
w gruncie po 

odliczeniu 
nakładów 

cena udziału 
Gminy Słubice 
w wyodrębnia- 

nych pom. 
mieszkalnych 

wraz z udziałem 
w gruncie 

po odliczeniu 
nakładów 

i po bonifikacie 

Nr KW 
prowadzonej dla 
nieruchomości 

1 Słubice 
ul. Słowiańska 

11/7 

619/15 42,42 0,064 0,114 14 810,88 5 877,84 587,78 GW1S/00003822/
4 

 

Wykaz zakończono na pozycji 1. 

 



2) ust. 2 paragrafu 1 w/w zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

„Na poczet ceny nabycia udziału Gminy w pomieszczeniach mieszkalnych zalicza się 

wartość nakładów poniesionych przez najemcę w związku z adaptacją strychu na cele 

mieszkalne proporcjonalnie do wysokości udziału posiadanego przez Gminę Słubice 

w wysokości  8 933,04 zł.” 

3) złącznik w/w zarządzenia otrzymuje brzmienie: 

WYLICZENIE UDZIAŁÓW W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH BUDYNKU I DZIAŁKI 
GRUNTOWEJ 

Lp. Nr 
lokalu 

Kondygnacja Pow. użytkowa 
w m² lokalu 

Udział wyliczony Udział sprzedany 

1 1 parter 41,94 0,063 0,068 

2 2 parter 59,30 0,090 0,095 

3 3 parter 70,89 0,107  

4 4 I piętro 42,94 0,065 0,069 

5 5 I piętro 60,61 0,091 0,098 

6 6 I piętro 72,12 0,109 0,116 

7 7 II piętro 42,33 0,064 0,069 

poddasze 42,42 0,064  

8 8 II piętro 60,71 0,092 0,098 

9 9 II piętro 72,40 0,109 0,117 

10 10 poddasze 21,27 0,032 0,034 

11 11 poddasze 75,50 0,114 0,122 

∑ 662,43 1,000  

§ 2. Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 

na II piętrze w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słubicach przy ul. Akademickiej 1 na okres 

21 dni, tj.  od dnia 19 lipca 2022 r. do dnia 9 sierpnia 2022 r. oraz na stronie bip.slubice.pl 

i www.slubice.pl/pl/nieruchomosci. Informację o wywieszeniu wykazu zamieszczono 

w Gazecie Wyborczej. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Gospodarowania 

Nieruchomościami i Architektury. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

   

 


