
WOJTGMINYJASIENICA
43-305 TASIENICA ISO

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami [Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z pozn. zm.J
oraz Uchwafy RadyGminyJasienica Nr XVIII/191/12 z dnia 12 kwietnia 2012r.

Wojt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do zbycia nieruchomosci gruntowych.
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Nieruchomosc potozona jest w gminie Jasienica, w sotectwie Roztropice, bezposrednio przy
drodze publicznej Rudzica-Wieszcz^ta. Sktada si? z przylegajqcych do siebie dziaiek
o numerach: 468/2, 472 i 805 o tqcznej powierzchni 0,3100 ha, ktore stanowiq funkcjonalnq
catosc zwiqzanq z istniejqcq zabudowq budynkiem o dotychczasowej funkcji remizy
strazackiej [obecnie nieuzytkowanej). Nieruchomosc ma ksztah wielokqta zblizonego
do prostok^ta, jest plaska i rowna, cz^sciowo nachylona w kierunku potudniowym. Jest
zabudowana murowanym, jednokondygnacyjnym, cz^sciowo podpiwniczonym budynkiem
z nieuzytkowym poddaszem (strychem), ktory zostat wybudowany w roku 1875 - spelniajqc
funkcJQ oswiatowq [szkola podstawowa). W latach 1983-1987, dotychczasowy budynek
szkoly zmodernizowano i cz^sciowo rozbudowano o znajdujqcy si^ od strony polnocnej
garaz, adaptujqc go do nowej funkcji (remizy strazackiej). Powierzchnia uzytkowa budynku
to: 195,30 m2, a niezaleznie powierzchnia dodatkowa istniejqcego garazu to: 72,90 m2.
Budynek znajduje si^ w pogorszonym stanie technicznym, wymagajqcym gruntownych prac
remontowych (wtym: w aspekcie catkowitej modernizacji oraz przekwalifikowania obiektu
do nowej funkcji). fcqczny obszar dzialek jest cz^sciowo ograniczony z uwagi
na posadowionq w poiudniowej cz?sci, na dzialce 472, stacj? transformatorowq osadzonq
na czterech siupach zelbetowych oraz budynek murowany pozostaly po starej stacji
transformatorowej (obecnie do rozbiorki). Na nieruchomosci rosnq drzewa owocowe,
od frontu obsadzona jest tujami, a reszta nieruchomosci porosni^ta jest trawq.
Nieruchomosc znajduje si^ w zasi^gu petnego wyposazenia w infrastruktur^ technicznq:
istniejqca infrastruktura w wykonanymi przytqczami. Przed budynkiem znajduje si^
nieczynna studnia z wodq. Nieruchomosc jest ogrodzona pl-otem z siatki stalowej.
W sqsiedztwie znajdujq si? tereny niezabudowane, zabudowa jednorodzinna
i zagrodowa oraz tereny uprawiane rolniczo. Nieruchomosc posiada bezposredni dost^p
do drogi publicznej.

Obciqzenia nieruchomosd i zobowiqzania, ktorych przedmiotem jest nieruchomosc:
budynek nr 122 w Roztropicach ze wzgl^du na swoje walory zabytkowe i architektoniczne
zosta^ uj?ty w Wojewodzkiej Ewidencji Zabytkow, jest wpisany do Gminnej Ewidencji
Zabytkow Gminy Jasienica, a ponadto zostat obj?ty ochronq konserwatorskq na mocy prawa
miejscowego.
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1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala siq termin do skladania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy przysl-uguje pierwszeiistwo nabycia
nieruchomosci.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomosci osobom fizycznym i prawnym pierwszeristwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216 a przys^uguje osobie, ktora spetaia jeden
z nast^pujqcych warunkow:

pkt 1. Przystuguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr?bnych przepisow, jezeli zlozy wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreslonego
wwykazie,tj. ......^5..../i(<p.C:a'....... 2019r.

pkt 2. Jest poprzednim w^asdcielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wtasnosci tej nieruchomosci przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ztozy
wnioseko nabycie przed uptywem terminu okreslonegowwykazie, tj. .....^3...A<*.(P.<.ft?............... 2019r.

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