
WÓJT GMINY JASIENICA
43-385 JASIENICA 159

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.)
oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XLV/598/22 z dnia 25 października 2022 r.

WÓjt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności nieruchomości

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 1 i pkt 2 ustawy przysługuje pierwszeństwo nabycia
nieruchomości.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem ait. 216 a przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków:
pkt 1. Przysługuje jej ro2zcz,enie o?nąbycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego:cz,enie o nąbycie nieruchomt

taśfflielem zbywanej nieruchi
w wykaziae, tj. a . .5 . .6!l!l'?. Y).lQ,. . ... ... .... 2i

pkt 2. Jest poprzednim właśfflielem zbywanej nieruchomości pozbawio: ości tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli zło"y wniosekuionym prawa własni
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, tj. .. ..... 2023'.

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.
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MiejscowoŚĆ
Nr

działki/
parceli

Nr księgi
wieczystej

Pow.

[hal

Przeznaczenie
nieruchomoŚci

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego
isposób jej

zagospodarowania

Opis nieruchomości Cel sprzedaży (.ena nett0

Rudzica 1812/4 BBIB/00139267/9 0,0268 R1.38 -

tereny rolne
z dopuszczeniem

zabudowy

Działka jest położona w gminie Jasienica
w młejscowosci Rudzica i stanowi
funkcjonalną część większych obszarów
użytkowanych rolniczo. Sąsiedztwo
posesji stanowią równieŻ tereny
związane z budownictwem mieszkalnym
jednorodzinnym i zagrodowym. Działka
leży przy drodze o nazwie Kępa.

Zamiana

na działkę
1287/5

o pow. 0,0126
ha położoną
w Rudzicy

4.628,00 zł

(słownie:
cztery ffsiące

szeŚĆset
dwadzieścia

osiem złoffch
0 0/1 0 0)


