
WOJT GMINY JASIENICA
43-385 jASLENiCA 159

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.)
oraz Uchwały Rady Gminy Jasienica Nr XXXIII /455/21 z dnia 26 października 2021 r.

Wójt Gminy Jasienica
podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do zbycia prawa własności nieruchomości

Miejscowość Nr

parceli/
działki

Nr księgi
wieczystej

Pow.

[ha]
Przeznaczenie
nieruchomości

w miejscowym
planie

zagospodarowania
przestrzennego

isposóbjej
zagospodarowania

Opis nieruchomości Cel

sprzedaży
Cena netto

Jasienica 938/1 i BBIB/00160358/0 i O,0485 50MM - tereny
zabudowy

zagrodowej
i jednorodzinnej

Nieruchomość jest położona w zachodniej części
gminy Jasienica, bezpośrednio przy granicy
z Bierami, po południowej stronie ul. Cieszyńskiej,
w terenie równym i płaskim. Ma kształt nieregularny.
Działka w całości jest porośnięta trawą. Jest uzbrojona
w dwie sieci wodociągowe. Nad środkow.l częścią
działki przebiega napowietrzna linia energetyczna.
Działka znajduje się w rejonie zabudowanym domami
jednorodzinnymi, w dość gęstej zabudowie.
Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: ul. Cieszyńska
oraz, pod skosem - działka niezabudowana, na
południe - zabudowana budynkiem mieszkalnym.
Posiada łatwy dostęp do obiektów handlowych,
oświatowych oraz usług publicznych. Ma bezpośredni
dostęp do drogi publicznej - ul. Cieszyńska.

Sprzedaż
w drodze

przetargu

Wywoławcza:
59.170,00 zł

(słownie:
pięćdziesiąt

dziewięĆ
ęsięcy sto

siedemdziesiąt
złof:ych
00/100)

1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy ustala się termin do składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy przysługuje pierwszeństwo nabycia
nieruchomości.

art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a przysługuje osobie, która spełnia jeden
z następujących warunków:

pkt 1. Przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed up?em terminu określonego
wwykazie,tj. ......2.....QY!Qf!?....2023r.

pkt 2. Jest poprzednim włascicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek
o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, tj. ... ... ... .!:. ...CCO.ŁCQ....... 2023 r.
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Krzysztof Wieczerzak

2) Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasienica.
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