A IT naaiiiw IAPICMI/'A Na podstawie art. 35 ust. li 2 ustawyz dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami [Dz. U z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.]
oraz Uchwaty Rady Gminy Jasienica NrV/35/19 z dnia 31 stycznia 2019r.
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Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do zbycia nieruchomosci gruntowej
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,,129MN" tereny zabudowy
jednorodzinnej

Nieruchomosc jest potozona w rejonie drogi o nazwie Klonowa w Jasienicy.
Dziaika jest zabudowana fundamentami budynku mieszkalnego
jednorodzinnego. Fundamenty o powierzchni konstrukcji 26,20 m2,
kubaturze 28,82 m3 oraz srednich wymiarach powierzchni zabudowy
8,60 x 12,20 m [104,92 m2], z uwagi na znaczne zuzycie techniczne
[od okresu budowy do obecnego okresu brak nalezytego zabezpieczenia),
nie przedstawiaj^ zadnych walorow budowlanych. Nieruchomosc jest
nieogrodzona, znajduje si^ w zasi?gu kompletnego wyposazenia
w infrastruktur^ techniczn^. Nad potnocno-zachodnim naroznikiem dziatki
przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napi^cia, nie
powodujqca istotnych ograniczen. Dziaika posiada zwarty i regularny ksztatt.
Obecnie jest mocno zarosni^ta. Potozenie dziaiki jest bardzo korzystne,
w poblizu istniejqcej infrastruktury ul. Cieszyiiskiej (uslugi, handel),
w bezposrednim sqsiedztwie obszar zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Dziatka posiada bezposredni dost^p do drogi publicznej
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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 2 ustawy przys^uguje pierwszenstwo nabycia
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 spelnia jeden
z nast^pujqcych warunkow:
pkt 1. Przysluguje
jej roszczmie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli zlozy wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreslonego
wwykazie, tj. ....... ^5...tr».ftv.l<a/....... 2019r.
pkt 2. Jest poprzednim wtascicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wlasnosci tej nieruchomosci przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ztozy wniosek
o nabycie przed up^ywem terminu okreslonego wwykazie, tj.......1.5..Smo,K{^............. 2019r.

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