Szczegóły oferty: Lędziny - działka 0,1410 ha pod zabudowę mieszkaniową
Data dodania: 2013-03-11 09:19:11
Województwo: śląskie
Miejscowość: Lędziny
Kod pocztowy: 43-140
Ulica: Paderewskiego
Sposób zagospodarowania: budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,
Opis: niezabudowana nieruchomość gruntowa położona w lędzinach,Â powiat bieruńsko-lędziński, woj. śląskie,Â obręb
lędziny, k.m. 5 przy ul. paderewskiego, oznaczona numerem geodezyjnym 2826/35Â o pow. 0,1410 ha, zapisana w
jednostce rejestrowej gruntĂłw pod pozycją 1575, symbolÂ użytku rv.
własność powyższej nieruchomości wpisana jest na rzecz gminy lędziny w księdze wieczystejÂ ka1t/00037218/9
prowadzonej przez wydział v ksiąg wieczystych sądu rejonowego w tychach, ul. budowlanych 33. w dziale i-sp wpisane
są uprawnienia wynikające z praw ujawnionych w dziale iii innych ksiąg wieczystych. w dziale iii wpisane są ograniczone
prawa rzeczowe związaneÂ z innymi nieruchomościami i nie dotyczą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
dział iv księgi wieczystej jest wolny od wpisĂłw. przedmiotowa nieruchomość nie jest przedmiotem prawÂ iÂ
zobowiązań względem osĂłb trzecich.
w/w działka zlokalizowanaÂ jest w południowo-wschodniej części miasta lędziny w sąsiedztwie centrum dzielnicy
lędziny. odległość od centrum -usługowego dzielnicy lędziny, budynku poczty wynosi około 800 m. w sąsiedztwie działki
zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinneÂ o nowej architekturze, wybudowane w okresie ostatnich 20 lat,
grunty wydzielone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniowo-usługową
oraz grunty rolne. w niedalekiej odległości działek zlokalizowane są obiekty szkolne, boisko sportowe, ośrodek zdrowia.
działka 2826/35 posiada kształt regularnego prostokąta. dłuższym bokiem, od strony pĂłłnocnej przylega bezpośrednio
do działki wyznaczonej pod drogę publiczną dojazdową, bocznąÂ ul. paderewskiego o nawierzchni asfaltowej. z
pozostałych stron przylega do działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. działka posiada
ograniczenia środowiskowe. od strony pĂłłnocno-zachodniej naroże działki położone jest w strefie uskoku
piastowskiego. teren zagrożony jest występowaniem deformacji nieciągłych - zapadlisk. po stronie wschodniej, w bliskim
sasiedztwie granicy działki w kierunku pĂłłnoc-południe przebiega gazociągÂ Ă¸ 100 wymagający strefy ochronnej. w
stosunku do istniejącego dojazdu działka jest obniżona i lekko pochylona w kierunku południowym.
działka jest nieogrodzona, niezabudowana i nieuzbrojona. istniejące uzbrojenie, w tym wodociąg oraz energia
elektryczna, znajduje się w drodze dojazdowej do w/w nieruchomości.
przedmiotowa działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta lędziny zatwierdzonym
przez radę miasta lędziny uchwałą nr xxxviii/222/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. ogłoszoną w dz. urz. woj. Śląskiego nr 92
poz. 2531 z dnia 29 lipca 2005 r., zgodnie zÂ Â ktĂłrym położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 11mu tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Â
cena wywoławcza wynosi 118.000,00 zł(słownie: sto osiemnaście tysięcy złotych 00/100)
Â Â Â Â Â wadium ustaloneÂ zostało na kwotę 11.800,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy osiemset złotych 00/100)
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości odbędzie się w dniu 10 kwietnia 2013 r.Â Â o godz. 13.30Â w sali 013

urzędu miasta lędziny przy ul. lędzińskiej 55.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â
Kontakt w sprawie oferty: urząd miasta lędzinywydział geodezji, gospodarki nieruchomościami i Ładu przestrzennegoÂ
tel. +48 32 216 65 11 do 13 wew. 136, 120,Â fax +48 32 216 65 08

