
Na podstawie art. 35 ust. li2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruaiomościami (t. j. Dz. U. z 20l6r., poz. 2147), Nanodstao
wo,ir epxisy JASIENICA oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXIII/324/16 z dnia 20 października 20l6r.43-385 JASIENICA 15g

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

1. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy ustala się terrnin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przysługuje pierwszeństwo
nabycia nieruchomość.
art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nierud'iomości osobom fizycznym i prawnym pierwszerstwo w idi nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a przyshuguje osobie, która spełnia jeden
z następującya'i warunków.
pkt. 1. Przysługuje jej roszcz.enie o nabyeie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnydi przepźsów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonegoe jej

.<)D,,.k.w.śoi.L..... 20l7r.w wykazie, tj. . ..

o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, tj. . ... ... Ol'?..k WjG'.'UlLQc. .. ... . ..... . ..20l7r.pkt. 2. }est poprzedrsm właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruóomości przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosekwionym prawa

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.
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'?22 li<wywłeszono na tablicy ogłoszeń w dniu: . . . . .'!: !!:. . . !!!ę. .. . .... 201 7r.

zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu: ............................................... 20l7r.
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lub
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Nr księgi
wieczystej

l

Pow.

[ha

Ptzeznaczenie
nieruchomości

w rraejscovrym planie
zagospodatowania

ptzestizennego

Opis nieruchomości

l

Cel sprzeda%

l

Cena netto

Mazar'rcovvice 2616/6 BBIB/00071230/6 , 0,0121

24 PG - tereny
działalności produkcyjno-
gospodarczej związanej
z drobną wytwórczośc%
magazynami, składami,

techniczną obsługą
rolnictwa, motoryza§i,

budovimictwa

Działka położona jest w Mazar+cowicach, na pograrńczu
z Bielskiem-Białą przy ul. Starobielskiej łączącej się
z ul. Klubową i drogą Sl. Działka znajduje się w s'kxeEie
posredniej gminy, obejmując niezabudowany fragment terenu
w sąsiedztwie istniejącej zabudowy produkcyjno-magazynowo-
handlowej, w zasiągu pełnego uzbrojenia w elementy
infrastruktury technicznej. Działka ma kształt nieregularny i nie
posiada dostępu do dro@ publicznej.
Działka 2616/6 jest obciążona ograniczonym prawem
rzeczowym - wpis w dziale III księg' wieizystej odnosnie
służebności gruntowej.

l Na poprawęwarunków

zagospodarowania
' nieruchomości

przyległej, oznaczonej
jako dz. 2369/98

17.331,00 zł
(słoumłe:

siedemnaście tysłęcy
trzysta trzydzieki

jedety złotych 001100)


