
Na podstawie art. 35 ust. li2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 20l6r., poz. 2147)
? . oraz Uchwał Rady Gminy Jasiemca Nr XXXIII/480/17, Nr XXXIII/481/17 Nr XXXIII/482/17 s Nr XXXIII/483/17 z drua 10 sterpma 20l7r

13-385 JASIENTCA 15'9

Wójt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości gruntowych.

Miejscowosc

Nr

działki

lub
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wieczystej

Pow.

[hal

?Przeznaczenie
niemchomości

w miejscowym
planie

zagospodarowania
przeshzenney,o

Opńs niemchomości Cel sprzedaży Cena netto

Rudzica

Rudzica

Rudzica

Rudzica

1812/7 l BB?B/00139267/9 l O,1151 l RP-terenyupraw
polowych

1812/9 l BBIB/00139267/9 i O,0509 46 KD - tereny
komunika§i

1812/10 i BB?B/00139267/9 i O,0262 46 KD - tereny
komunikacji

1812/11 i BB?B/00139267/9 i O,0081 46 KD - tereny
komunika:i

Działka położona w okolicy ul. Roztropickiej i drogi Przeka%owe).
Działka znajduie się w strefłe pośredrae') młejscowości - odległość od
centrum około 900m, stanowi niezabudowany grunt. Działka ma
kształt dhigiego wąskiego prostokąta. Działka znajduje się w terenie
użytkowanym rolniczo. Posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej.

Działka położona w okolicy ul. Roztropickiej i dro(,i Przeka')owe%.
Działka znajdu')e się w strefie posredniej miejscowości - odległość od
centrum około 900m, stanowi niezabudowany grunt. Działka ma
kształt dhigiego wąskiego prostokąta i znajduje się w tereriie
użytkowanym rolniczo. Posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej.

Działka poko'zoria przy ul. Roztropickiej napr:zecłvvko drogi o nazwie
Dzioły. Działka znajduje się w stref'e pośredniej mieiscowosci -
odległosć od centrum około 800m, stanowi niezabudowany grunt.
Działka ma kształt nieregularny. Posiada bezpośredni dostęp do drogi
publicznej.
Działka położona przy ul. Roztropickiej naprzeciwko drog'i o nazwie
Dzioły. Działka znajduje się w strefłe pośredniej miejscowosci -
odley)ośc od centrum około 800m, stanowi niezabudowany grunt
o funkcji drogi, w zasiągu pełriego uzbrojenła w elementy
infrastruktury technicznei. Działka ma kształt tróikąta i posiada
bezposredni dostęp do drogi publicznej.

Na poprawę warunków
zagospodarowaraa
nieruchomości

przyległej, oznaczonej
jako dz. 1343/11
i dz. 1171

Na poprawę warunków
zagospodarowania
nieruchomości

przyległej, oznaczonej
iako dz. 1386/4, 1391/6

Na poprawę warunków
zagospodarowanła
nieruchomosci

przylegAej, oznaczonej
jako dz. 1391/7

Na poprawę warunków
zagospodarowania
nieruchomości

przyległej, oznaczone%
jako dz. 1387/1.

'?10.831,OOzł
(słoninie:

dziesięr: tysięcy
osiemset

trzydzieści jeden
złotych OOll00)

5.859,00 zł
(słonmie:

pięć tysięcy
osiernset

pięćdziesiąt
dzieu»ięć złotych

00/100)

18.500,00 zł
(słownie:

osiemitaŚcie

tysięcy pięĆset
złotych 001100)

4.658,00 zł
(5łozimie:

CZterg tySiące
szeŚĆset

pięćdziesiąt osiem
złotych 001100)

1. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy ustala się termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt li pkt 2 ustawy przysługuje pierwszerstwo
nabycia nieruchomości.
art. 34 ust. 1 W przypadku zbywar+ia nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków.
pkt. 1. Przysługuje jej ros.z.czenie .o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego?guje ?ej roszczense.o na

..,23.@?hmwwykazie,tj. ..Q:,>..pO'!!e('g!?20l7r.
jasności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobierc4 jeźeli złoży wniosekpkt. 2. Jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości. pozbawiopyrnprawą włas

o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, tj. r.?'!a?........20l7y,

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy J asienica. zw?a Q?arh
-Ń

Krzygmtrif Wieezerzakwywłeszono na tablicy oy,,łoszer» w dniu: . Ql....$d?. ........ 20l7r.f
zdjęto z tablicy ogłoszeri w dniu: ............................................... 20l7r.


