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Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 z pozn. zm.)
oraz Uchwat Rady Gminy Jasienica Nr XXXVIII/532/17 i Nr XXXVIII/533/17 z dnia 30 listopada 2017r.

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

Miejscowosc
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[ha]
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w miejscowym
planie

zagospodaiowania
przestrzennego

pis nieruchomosci
Cel

sprzedazy
Cena sprzedazy netto

Mazancowice 2615/4 BB1B/00071230/6 0,0249
RP-

tereny upraw

polowych

Dziatka jest potozona w posredniej strefie miejscowosci Mazancowice. Nie
jest zabudowana, ma ksztatt dhigiego w^skiego prostok^ta. Stanowi
polnocnq, bocznq cz^sc drogi Spoldzielczej o przewidzianej funkcji drogowej
(uzytek ,,di"), bez faktycznego uzytkowania w terenie. S^siedztwo to tereny
rolnicze, tereny zabudowy produkcyjno-magazynowej oraz zabudowa
mieszkalna jednorodzinna i zagrodowa. Dojazd do dziatki srednio
korzystny.

Sprzedaz
prawa

wtasnosci

w drodze

przetargu

Wywotawcza:
21.165,00 zt

(stownie:

dwadziescia jeden
ti/sipcy sto szescdziesiqt
pifc ztotych 00/100)

Jasienica 1719/1 BB1B/00067416/3 0,0087
128MN-

tereny zabudowy
jednorodzinnej

Dziatka jest potozona w posredniej strefie miejscowosci Jasienica. Ma ksztatt
dtugiego wqskiego prostok^ta. Dziatka nie ma mozliwosci realizacji
samodzielnego zamierzenia budowlanego zgodnego z wymogami prawa
budowlanego. Znajduje si? w terenie o dost^pnosci do kompletnych sieci
uzbrojenia terenu. S^siedztwo to tereny mieszkalne jednorodzinne. Dziatka
nie posiada prawnego ani faktycznego dost^pu do drogi publicznej.

Sprzedaz
prawa

wtasnosd

w drodze

przetargu

Wywolawcza:
6.013,00 zl

(stownie:

szesc tysifcy trzynascie
ztotych 00/100)

1. Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy ustala si^ termin do sktadania wnioskow przez osoby, ktorym na podstawie art. 34 ast. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy przyshiguje pierwszenstwo
nabyda nieruchomosci.
art. 34 ust. 1 W przypadku zbywania meruchomosd osobom fizycznym i prawnym pierwszerisfrwo w ich nabyciu, z zastrzezeniem art. 216 a przyshiguje osobie, ktora spetnia jeden
z nast^pujyych warunkow.

pkt 1. Przysluguje jej roszczenie o nabycie nieruchomosd z mocy niniejszej ustawy lub odr^bnych przepisow, jezeli ztozy wniosek o nabycie przed uplywem terminu
okreslonego w wykazie, tj. ..... .^-i./TH »fff^..... .S/^(S. ........r.

pkt 2. Jest poprzednim wtascicielem zbywanej nieruchomosd pozbawionym prawa wtasnosci tej niemchomosci przed 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercq, jezeli ztozy
wniosek o nabycie przed uplywem terminu okreslonego w wykazie, t]. ........../??>..<7yi'.^y:C4e.....Q^t.^.........r.

Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogtoszen w Urz^dzie Gininy Jasienica.

Wywieszono na tablicy ogloszen Urz^du Gmmy Ja;i...uiea i
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