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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.)
oraz Uchwaly Rady Gminyjasienica Nr XII/168/19 z dnia 14 listopada 2019r.

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

Miejscowosc Nrdzialki/
parcel!

Nr ksi^gi
wieczystej

Pow. [ha] Przeznaczenie
nieruchomosci
w miejscowym

planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposob jej

zagospodarowania

Opis nieruchomosci Celsprzedazy Cena netto

Mazancowice 1734/38 BB1B/00053868/5 0,0125 64MN-
tereny zabudowy
jednorodzinnej

Nieruchomosc jest polozona w Gminie Jasienica, w obr^bie
ewidencyjnym Mazancowice wjej zasadniczej cz?sci. Jest
zlokalizowana przy ul. Strzelcow Podhalariskich (ogolne

polozenie bardzo dobre), a teren bezposredniego
sqsiedztwa stanowi: od strony poiudniowo-zachodniej
funkcjonalny obszar Zespohi Szkolno-Przedszkolnego

[w tym Bank Spotdzielczy w Jasienicy - filia
w Mazaiicowicach], z pozostatych stron tereny zwiqzane

z zabudow^ mieszkaniowqjednorodzinng [funkcja
dominujqca] oraz zalesienia (otoczenie korzystne^. Obszar

nieruchomosci usytuowany jest w zasi^gu uzbrojenia
i wyposazenia w elementy technicznej infrastruktury

przemyslowej, ponadto stanowi jednolity obszar gruntu
zwiqzany z sgsiadujgcq istniejqcq zabudowq budynkiem

mieszkalnym jednorodzinnym na dziatce 1734/27.
Dzialka posiada bezposredni dost^p do drogi publicznej.

Sprzedaz
w celu poprawienia

warunkow

zagospodarowania
nieruchomosci

przylegtej,
oznaczonej jako

dziatka 1734/27

15,723,00 zt

[stownie:
piftnascie

tysi^cy
siedemset

dwadziescia
trzyztote
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 przystuguje pierwszenstwo nabycianieruchomosci.

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

pkt 1. Przysluguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed upfywem terminu okreslonegowwykazie, t}. ...-2i5...^.c3.n»'.a..'..^Cl20f.
pkt 2. Jest poprzednim wtasfa^ielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wtasnosci tej nieruchomosci przed 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ztozy wnioseko nabycie przed upfywem terminu okreslonego w wykazie, tj. ../ild..f^.C,in.Llh:...!L02^) ^ •

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminyjasienica. v~' Z up- Wojta
V^esmnc^ablicy ogi-oszsn Urz^du Gminy Jasienica
..,, dniu ...U...q(iu.c(nt)0-.....^.3..^
Zdj^toztablfcyogloszsn

wdniu
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