
ZARZĄDZENIE N R252$
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia . ! L t 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, prawa własności lokali 
mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców, którym przysługuje pierwszeństwo w ich 
nabyciu, położonych w budynku przy ul. Chałubińskiego 19 w Jeleniej Górze, w granicach 
nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Na podstawie: art. 23 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 11 ust. 2 i art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust. 2 
pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 782, poz. 1039, poz. 1180, poz. 1265) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyrażam zgodę Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, wykonującemu zadanie z zakresu 
administracji rządowej na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność 
Skarbu Państwu prawu własności lokali mieszkalnych, znajdujących się w' budynku 
położonym w Jeleniej Górze przy ul. Chałubińskiego 19 w granicach nieruchomości 
stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 146, AM-3, 
obręb 0012, Sobieszów7-I, o powierzchni 0,1562 ha wraz z udziałem w częściach wspólnych 
budynku i prawie współwłasności gruntu, na rzecz dotychczasowych najemców', którym 
przysługuje pierwszeństwo w ich nabyciu:

1. Lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze budynku, o ogólnej powierzchni 
użytkowej 176,02 m2, w  tym powierzchni mieszkalnej 67,57 m2 wraz z pomieszczeniami 
przynależnymi, tj. pięcioma piwnicami, z którym związany jest udział wynoszący 5042/10000 
w prawie współwłasności gruntu -  na rzecz Ewy Łozińskiej-Jarmołowicz.

2. Lokalu mieszkalnego nr 2 położonego na pierwszym piętrze budynku, o ogólnej 
powierzchni użytkowej 173,10 m2, w' tym powierzchni mieszkalnej 62,64 m2 wraz 
z pomieszczeniami przynależnymi, tj. dwoma piwnicami, z którym związany jest udział 
wynoszący 4958/10000 w prawie współwłasności gruntu -  na rzecz Ireny Sasin.
Nieruchomość gruntowna ma urządzoną księgę wieczystą nr JG1J/00050733/0 prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy wr Jeleniej Górze VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Zarządzenie traci moc z upływem jednego roku od daty wejścia w życie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


