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43-385 JASIENICA 159

Wojt Gminy Jasienica podaje do publicznej wiadomosci informacj^ o przeznaczeniu do zbycia nieruchomosci gruntowej
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Dziaika jest polozona w rejonie ul. Cieszynskiej w Jasienicy. Nieruchomosc
stanowi niezabudowany grunt budowlany. Ma wydluzony, cz^sciowo
nieregularny ksztatt Dziato jest potozona na terenie p^askim z lekkim
spadkiem w kierunku potnocnym. Nieruchomosc jest obecnie nieogrodzona
(widoczne szczqtkowe pozostatosci dawnego ogrodzenia]. Na dziatce
znajdujq si^ pozostaiosci dawnej infrastruktury, nie przedstawiajqce obecnie
z uwagi na istotnie zly stan techniczny zadnej wartosci rynkowej, stanowiqce
element rynkowego ograniczenia zwiqzanego z jej docelowym usuni^ciem.
Przez srodkowq cz^sc dziatki przebiega zniszczona i nieuzytkowana linia
oswietlenia. Dzialka nie jest uzbrojona - istnieje mozliwosc przyt^czenia
mediow z s^siednich dziatek. W bezposrednim sqsiedztwie, od strony
potnocnej znajdujq si? tory kolejowe. Potozona jest w strefie komercyjno-
mieszkalnej usytuowanej wzdtuz ul. Cieszynskiej, w rejonie o wiodqcej
funkcji wiasciwej dla zabudowy mieszkaniowej oraz ustugowo-handlowej.
Dziatka zlokalizowana jest w stosunkowo nieodlegiym sqsiedztwie
zasadniczej cz^sci Jasienicy (ok. 1,6 km], Jaworza (ok. 2 km), BieIska-Bialej
[ok. 4 km). Dojazd do nieruchomosci od ul. Cieszynskiej drogq asfaltow^,
nast^pnie boczn^ drog^ - z poczqtku o nawierzchni asfaltowej, w pozostalej
cz^sci gruntowq.
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1) Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy ustala si? termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przys^uguje pierwszeristwo nabycia
nieruchomosci.

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

pkt 1. Przys^uguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosci z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ziozy wniosek o nabycie przed uptywem terminu okreslonego
wwykazie,tj. ....../!3>..W.aviCo............ 2018r.

pkt 2. Jest poprzednim wtasdcielem zbywanej nieruchomosci pozbawionym prawa wiasnosci tej nieruchomosci przed 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli zlozywniosek
o nabycie przed uplywem terminu okreslonego w wykazie, tj. .......^..WOtC.C^fe.............. 2018r.

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