
ZARZĄDZENIE NR 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
z dnia <3. d. października 2015 roku

uchylające zarządzenie nr 235 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Antoniego Bitel 
i Andrzeja Bitel, udziału Skarbu Państwa -  1/6 części w prawie własności lokalu 
mieszkalnego nr 5 oraz przynależnych do lokalu pomieszczeń wraz z udziałem we wspólnych 
częściach budynku i prawie współużytkowania wieczystego gruntu, położonego w Lubaniu 
przy ul. Parkowej 13, w granicach działki nr 100, obręb 0005, AM-4, o powierzchni 0,0194 
ha stanowiącej własność Gminy Lubań oraz na rozłożenie na raty ceny za udział w ww. 
nieruchomości.

Na podstawie: art. 23 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

0 gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, poz. 1039, poz. 1180, poz. 1265, 

poz. 1322, poz. 985) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchylam zarządzenie nr 235 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 24 sierpnia 2009 r. 
w sprawie wyrażenia zgody Staroście Lubańskiemu, wykonującemu zadania z zakresu 
administracji rządowej, na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Antoniego Bitel
1 Andrzeja Bitel, udziału Skarbu Państwa -  1/6 części w prawie własności lokalu 
mieszkalnego, położonego na pierwszym piętrze, oznaczonego nr 5, o powierzchni użytkowej 
41.73 m , składającego się z dwóch pokoi, kuchni i przedpokoju oraz przynależnym do lokalu 
wc -  numer 2/5 o powierzchni 0,89 m2 i piwnicy numer 0/1 o powierzchni 8,05 m2 wraz 
z udziałem we wspólnych częściach budynku i prawie współużytkowania wieczystego gruntu, 
położonego w Lubaniu przy ul. Parkowej 13, w granicach działki nr 100, obręb 0005, AM-4, 
o powierzchni 0,0194 ha, stanowiącej własność Gminy Lubań.
Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą dla 
gruntu -  nr JG1L/00015895/8, dla lokalu mieszkalnego nr 5 -  nr JG1L/00017211/4.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


