
fj,^' \^^a''podstawieart. 35 ust. 1 i 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. ogospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 2020r., poz. 1990 z pozn. zm.)

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

miejscowosc

nr

dziatki
lub

parceli

nr ksi^gi wieczystej pow.
[ha]

przeznaczenie
nieruchomosci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

apis nieruchomosci eel
sprzedazy

cena sprzedazy
netto

Jasienica 1770 BB1B/00058145/6 0,0863
129 MN - tereny

zabudowy
jednorodzinnej

Dziatka nie jest ogrodzona, s^siedztwo: zabudowa jednorodzinna
i tereny niezabudowane, ksztaft czworoboku (38mx23m), rowna, pozioma,
niezabudowana, nie uzbrojona, media dost^pne w s^siedztwie, porosni^ta
drzewami i krzewami - nie uzytkowana, od strony potudniowej,
wschodniej i potnocnej przylega do granic posesji zabudowanych
budynkami jednorodzinnymi. Wzdtuz pofaiocnej granicy dziatki przebiega
otwarty row b^dqcy fragmentem systemu kanalizaqi deszczowej, ktory na
dzialce s^siedniej zostat zarurowany. Dziatka posiada dost^p do drogi
publicznej o nazwie Klonowa poprzez drog? wewn?trznq stanowiqcq
wtasnosc Gminy Jasienica.

Sprzedaz
prawa

wtasnosci

wdrodze

przetargu

Wywolawcza:
85.440,00 zt

(stownie:
osiemdziesiqtpi^c
tysifcy czterysta

czterdziesci zfotych
00/100)

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy ustala siq termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przystuguje pierwszenstwo nabyda
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 spetnia jeden
z nast^pujqcych warunkow:

pkt 1. Przysluguje jej ro^zczenie ojiabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ziozy wniosek o nabycie przed uptywem terminu okreslonegowwykazie,tj. ..f-H..^..^S6\)\Q^^ 2021r.
pkt 2. Jest poprzednim wtascicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wtasnosci tej nieruchomosci przed 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli zlozy wniosek

o nabycie przed uplywem terminu okreslonego w wykazie, tj. ...^...(y.KfiS^.liC^......... 2021r.

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogloszeri w Urz^dzie Gminy Jasienica.
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