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Zarzagzenie N l2Z
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczynyl

z dnia 22lipca 2022 r.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia N 22
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionta - Leszczynyz dnia 22lipca 2022 r.
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Ptzeznaczenie zgodnie
z miejscowym planem

zagospodarowan ia pzestrzen nego
oraz spos6b zagospodarowania
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Lokal mieszkalny pzy ul. Dworcowej gB/7
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. lerel zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej o symbolu planu 2MW.

Nieruchomo6c zabudowana lV
kondygnacyjnym budynkiem

mieszkalnym wielolokalowym.
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objetego niniejszym wykazem
2. Cene lokalu wvnikaiaca z ooeratu s7a^rrnknw m ).2. Cene lokalu wynikajecq z operatu szacunkow m ).
Miejskiej w CzeMionc--Leszczynach z dnia 26 I Uchwat Nr XLVI/55211O Rady

udzielania i wysokosci stawek
Gminy i Miasta CzeMionka_

ktorym przystuguie pieMszeistwo w nabyciu uwzglednionego w. niniejszym wykazie lokalu
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