
ZARZĄDZENIE NR 23.0
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia  2018 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu 
mieszkalnego nr |  stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego w budynku przy ul. 
Lotników |  w Wałbrzychu, na rzecz dotychczasowego najemcy, któremu przysługuje 
pierwszeństwo w jego nabyciu.

Na podstawie: art. 10 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań 
będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych 
z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań 
będących własnością Skarbu Państwa (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 52) w związku z art. 34 ust. 1 
pkt 3 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. 
U. z 2018 r., poz. 121, poz. 50, poz. 650, poz. 1000) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę Prezydentowi Miasta Wałbrzycha, wykonującemu zadanie z zakresu 
administracji rządowej, na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokalu 
mieszkalnego nr |  stanowiącego własność Skarbu Państwa, znajdującego się w budynku 
przy ul. Lotników |  w Wałbrzychu, położonego w granicach nieruchomości oznaczonej 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 175/3, AM-3, obręb Nowe Miasto Nr 21, 
o powierzchni 0,1535 ha. Sprzedaż lokalu mieszkalnego nr. | ,  o powierzchni użytkowej 
123,46 m2, położonego na I piętrze budynku, składającego się z czterech pokoi, kuchni, 
garderoby, dwóch łazienek z wc, trzech przedpokoi, pomieszczenia przynależnego -  piwnicy 
o powierzchni 9,87 m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz prawie współwłasności 
gruntu 1389/10000, następuje na rzecz dotychczasowego najemcy
któremu przysługuje pierwszeństwo w jego nabyciu. Nieruchomość gruntowa ma urządzoną 
księgę wieczystą nr SW1W/00037062/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII 
Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Zarządzenie traci moc z upływem dwóch lat od dnia wejścia w życie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W O J DOLNOŚLĄSKI
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