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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami CDz. U. z 2018r., poz. 121 z pozn. zm.)
oraz Uchwafy Rady Gminy Jasienica Nr XLVII/670/18 z dnia 26 lipca 2018r.

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

Miejscowosc
Nr

dziatki/
parcel;

Nrksi^gi
wieczystej

Pow.

[ha]

Przeznaczenie

nieruchomosci
w miejscowym

planie
zagospodarowania

przestrzennego
i sposob jej

zagospodarowania

Opis nieruchomosci Gelsprzedazy Cena netto

Jasienica

1732 BB1B/00058071/6 0,0418

1733 BB1B/00058074/7 0,0418

1734 BB1B/00067416/3 0,0177

136MN -
tereny zabudowy
jednorodzinnej

Nieruchomosci sq potozone w posredniej
cz?sci gminy i miejscowosci,

z usytuowaniem w rejonie drogi
publicznej ,,Cisowej". Potozone s^
w obszarze rozwini^tej zabudowy

mieszkaniowej z niedaleko oddalon^
zasadniczq strefq ustug i handlu.

Bezposrednie sqsiedztwo dziatek stanowi
typowa rozwini?ta zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna. Obszar
przedmiotowych nieruchomosci

usytuowany jest w zasi^gu
kompleksowego uzbrojenia i wyposazenia

w elementy infrastruktury.
Dojazd do dziatekprzeci^tny
[drogi dojazdowe gminne).

Zamiana dziatek nr:
1732,173311734

za % udzialu

wdzialce nr 1650

opow. 0,1615 ha
potozonej w Jasienicy

110.397,00 zt

(stownie:
sto dziesi^c tysiyy

trzysta dziewiydziesiqt
siedem ztotych 00/100)

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala siq termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przysluguje pierwszenstwo nabycia
nieruchomosci.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom flzycznym i prawnym pierwszenstwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216 a przystuguje osobie, ktora spetnia jeden
z nast^puj^cych warunkow:
pkt 1. Przysluguje jej roszczjgnie q nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed uptywem terminu okreslonego

wwykazie,tj. ..........lfe..>...Q.9..-................ 2018r.
pkt 2. Jest poprzednim wtescicielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wlasnosci tej nieruchomosci przed 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ziozy wniosek

o nabycie przed uplywem terminu okreslonego w wykazie, tj...............4j8.,..Q3............... 2018r.
2Wss6^wW^^^^^^w urz?dzie Gmlny Iasienica-

wdniu.........^....oi..e^p.n^.. i2c?^..l<.-.
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w dniu

w

mgr 27

(JT
J^ ^-
'f. Jaiy5.sz
/

•ler^yi


