
o IT rs&fllNY JASiENICA Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z pozn. zm.)
4:'3~3 85'JASIENICA 159 oraz Uchwaty Rady Gmmy Jasienica Nr XLV/637/18 z dnia 22 maja 2018r.

Wojt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do zbycia nieruchomosci gruntowych.

Miejscowosc

Nr
dziatki
lub

parceli

NT ksi?gi
wieczystej

Pow.
[ha]

Przeznaczenie

niemchomosd

w miejscowym planie
zagospodarowania

przestrzennego

Opis nieruchomosd
Cel

spizedazy Cena spizedazy netto

Mazancowice

2613/8

2433/22

BB1B/00071230/6

0,0080
RM-

teren zabudowy
zagrodowej

0,0154
27KD-

cele komunikacji

Dzialki sq potozone w posredniej strefie miejscowosd
Mazaricowice. Nie s^ zabudowane, maj4 zwarty, cz^sciowo
nieregularny ksztal-t. Teren bezposredniego s^siedztwa
dziatek stanowict: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
zagrodowa oraz uzytki rolne, zalesienia i zabudowa
produkcyjno-ustugowo-handlowa. Obszar nieruchomosci
usytuowany jest w zasi^gu podstawowego uzbrojenia i
wyposazenia w elementy technicznej infrastruktury
przemystowej. Dojazd do dziatek bezposrednio z drogi
publicznej.

Sprzedaz
w drodze

przetargu

Wywotawcza:
6.654,40 zt

(sloivnie:

szesc fysipcy szescset pifcdziesiqt cztery
ztote 40/100)

Wywotawcza:
12.809,72 zt

(stoipnie:

dwanascie tysifcy osiemset dzieipi^c
ztotych 72/100)

1. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy ustala si? termin do skladania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przysl'uguje pierwszenstwo
nabycia nieruchomosd.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania rueruchomosci osoborn fizycznym i prawnym pierwszenstwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216a przyshiguje osobie, ktora spebua jeden
z nast^pujyych warunkow.

pkt 1. Przyshiguje jej roszczenie o nabycie meruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed uplywem terminu
okreslonego w wykazie, tj. ... .C'.^..-. A '.L. :-fitiAS.................T.

pkt 2. Jest poprzednim wiasddelem zbywanej nieruchomosd pozbawionym prawa wtasnosd tej nieruchomosd przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ztozy
wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreslonego w wykazie, tj. ....... .U?<L ,.^i.. ^U!\Q.................r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gminy Jasienica. ZA^-F^A WQJJA
^•^,vy^/-tWop^g,.,, ^"


