
Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990)
oraz Uchwaty Rady Gminy Jasienica NrXV/152/11 z dnia 29 grudnia ZOllr.^^ x^^^

Wojt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do zbycia prawa wtasnosci nieruchomosci

Miejscowosc
Nr

parceli/
dzialki

Nr
ksi^gi wieczystej

Pow.
[ha]

Przeznaczenie
nieruchomosci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego i sposob
jej zagospodarowania

Opis nieruchomosci Gel
sprzedazy

Cena
nieruchomosci

netto

Mazancowice 2363/1 BB1B/00071230/6 0,2859
24PG-

tereny dziatalnosci
produkcyjno-gospodarczej

Dziatka zlokalizowana jest w Mazaricowicach, w rejonie
ul. Starobielskiej. Ma ksztatt nieregularny. Teren dziatki
jest nierowny, okresowo podmokty, znajdujq si? na nim
skarpy i ciek wodny w rowie. Dzialka jest porosni?ta
drzewami i krzewami, cz^sciowo ogrodzona. Od strony
wschodniej na dziaice znajduje siq fragment betonowego
ogrodzenia oraz od strony potnocno-wschodniej na
dziake znajduje si? naroze budynku stanowiqcego
zabudow? dzialek 2369/69, 2614/1, 2369/150,
2369/151. 2369/78. W bezposrednim otoczeniu
znajduje si? zabudowa komercyjna, przemystowa
i tereny niezabudowane. Dziatka potozona w terenie
uzbrojonym. Infrastruktura techniczna wyst^pujqca na
dziake to siec telekomunikacyjna, elektryczna, gazowa
i kanalizacyjna.
Dziatka ta nie posiada dostepu do drogi publicznej.

Sprzedaz
prawa

wtasnosci
w drodze

przetargu

Wywotawcza:
300.000,00 zi

(stownie: trzysta tysi^cy
zfotych 00/100)

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala siq termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym przystuguje pierwszeristwo w nabyciu nieruchomosci na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2ustawy.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym i prawnym pierwszeiistwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216a, przystuguje osobie, ktora spetnia jedenz nast^pujqcych warunkow:

pkt 1) przystuguje jej roszczeni^oqabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed upiywem terminu okreslonegowwykazie, tj. ...fc.^,...l^.fe-Zfc^.]:!-2021r.
pkt 2] jest poprzednim wtascicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym grawaiwlasnosci tej nieruchomosci przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ztozy wnioseko nabycie przed uptywem terminu okreslonego w wykazie, tj. ....<?-. .(..l'YK??-&S>'.Y/^,..... 2021r.o nabycie przed uptywem terminu okreslonego w wykazie, tj.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminyjasienica.
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