
Na podstawie art. 35 ust. li2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 20l6r., poz. 2147 z późn. zm.)avvu,t r GMINY aasiexiap' oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXIV/358/ 16 z dnia 29 listopada 20l6r.
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Wójt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności nieruchomości

1) Zgodnie z ait. 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.

ait. 34 ust. 1 W przypadku zbywania 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 roszc;enie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonegoiszczeiPrzysługuje jej roszczenie o nabycie nieruch

własności tej nieruchomości przed 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosekpkt 2. Jest poprzednim właścicielem 'zbywanej nienichomości pozbawioileSt poprzednim WtasCiCielern t5ywanej nierucnomosci poz5awi0nym prawa WłaSnosCi tl
o nabycie przed up?em terminu określonego w wykazie, tj. .........u;.....hAtR@:J....... 20l7r.

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

'?Wywi;szo:o-n?atabl?icyogłos7eńUrzęduGminy Jasienica
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Zdjęto z tablicy ogłoszeń
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Krzysziof Wiecz.erzak
ZAŚI?ĘPCA 'ślÓ3anA

w dniu .......,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,...

MiejscowoŚĆ Nrdziałki/
parceli

Nr księgi
wieczystej

Pow.

[ha]

Przezna€Zenie

nieruchomoŚci

w miejscowym
planie

zagospodarowania
przestrzennego

i sposób jej
zagospodarowania

Opis nieruchomości Cel sprzedaży Cena netto

Łazy

394/2

BBIB/00046695/9

0,0096

49MM -

tereny zabudowy
jednorodzinnej
izagrodowej

Działki położone są w gminie Jasienica
w obrębie ewidencyjnym Łazy. Zlokalizowane

w zasadniczej smfłe młe%scowoścL
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowi istniejąca

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
i zagrodowa, dalsze otoczenie nieruchomości

stanowią użytki rolne izalesienia. Obszar
nieruchomości usytuowany jest w zasiągu
podstawowego uzbrojenia iwyposażenia

w elementy technicznej infrastruktury
przemysłowej. Działki są wąskie, mają zwarty,

jednolity ksztan wydłużonych trójkątów
i stosunkowo niewielką powierzchnię.

Posiadają bezpośredni dostęp
do publicznej drogi gminnej

Bezprzetargowo,
na poprawę warunków

zagospodarowania
nieruchomości przyległej
oznaczonej jako dz. 322

5.885,76 zł
(słownie:

pięĆ 'łysię«y osiemset
osiemdziesiąt pięć złoych

76/100)

Bezprzetargowo,
na poprawę warunków

zagospodarowania
nieruchomości przyległej
oznaczonej jako dz. 323

4.291,00 zł
(słownie:

cztery 'Łysiące dwieście
dziewięĆdziesrqt jeden

zło'łych 00/100)

0,0070394/3


