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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami [Dz. U. z 2020r., poz. 1991 z pozn. zm.)
oraz Uchwafy Rady Gminyjasienica Nr XXIX/399/21 z dnia 27 maja 2021r.

Wojt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomosci informacj? o przeznaczeniu do zbycia prawa wlasnosci nieruchomosci

Miejscowosc
Nr

dzialki/
parcel;

Nr ksi^gi
wieczystej Pow. [ha]

Przeznaczenie
nieruchomosci

wmiejscowym
planie

zagospodarowania
przestrzennego

i sposob jej
zagospodarowania

Opis nieruchomosci Celsprzedazy Cena netto

Rudzica 1771/6 BB1B/001S8876/0 0,0884
7KW-

cele komunikacji

Dziatka po-tozona w polnocnej cz^sci gminy
Jasienica, w miejscowosci Rudzica w rejonie drogi
o nazwie Graniczna. Dzialka znajduje siq w terenie
uzbrojonym jednakze na dzialce brak infrastruktury
technicznej. Teren dzialki jest nierowny,
w cz^sci wschodniej stanowiqcy w^woz. Dziato jest
zadrzewiona i zabudowana drewnianym budynkiem
o powierzchni zabudowy 27m2, pokrytym starq
dachowkq cementowq. Budynek stanowi
przybudowk^ do sgsiedniego budynku
gospodarczego. Stan techniczy budynku (wg
rzeczoznawcy majqtkowego) - do rozbiorki.
Od potudnia dzialka graniczy z nieruchomosci^
zabudowanq budynkiem mieszkalnym i budynkiem
gospodarczym, od polnocy graniczy z terenami
niezabudowanymi, wykorzystywanymi rolniczo. Od
poludniowego wchodu znajduje si? kompleks
stawow.

sprzedaz prawa
wiasnosci
wdrodze

przetargu

36.509,00 zt

(sfownie:
trzydziesci szesc tysifcy

preset dziewiy
zfotych 00/100)

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala si? termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przysluguje pierwszeristwo nabycia
nieruchomosci.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym i prawnym pierwszenstwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216 a przystuguje osobie, ktora spelnia jeden
z nast?pujqcych warunkow:
pkt 1. Przyshiguje jej j-oszczenie,o iiabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed upfywem terminu okreslonego

wwykazie, tj. .fO.....W^.^!C\\.0......... 2021r.
pkt 2. Jest poprzednim wtascicielem zbywanej nieruchomosci poz],i^vionym,prawa wiasnosci tej nieruchomosci przed 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli zlozy wniosek

o nabycie przed uptywem terminu okreslonego w wykazie, tj. .^.yW.Vl&^.O.tOL.......... 2021r.
2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen w UrzQdzie Gminy Jasienica.
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