Marciszów, dnia 12.09.2018 r.
RGiOŚ.6840.11.2018

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.)
Wójt Gminy Marciszów podaje do wiadomości, że jest wyznaczona do sprzedaży nieruchomość stanowiąca własność gminy.
Numer
Księgi
Wieczystej
1

Położenie
nieruchomości
numer działki

Powierzchnia
nieruchomości
( ha lub m2 )

2

JG1K/000 Świdnik
dz. nr 405/9
20910/7

3

Przeznaczenie
nieruchomości i
sposób jej
zagospodarowania
4

Termin rozpoczęcia
i zakończenia
budowy

Opis nieruchomości

5

6

Cena
nieruchomości

7

Forma sprzedaży
lub oddania
nieruchomości

8

Wysokość
opłat
i terminy ich
wnoszenia
9

Warunki
zmiany ceny
nieruchomości
i wysokości
opłat
10

jednorazowo
Działka niezabudowana, o foremnym
21.300,00 zł
Przetarg
------------kształcie zbliżonym do kwadratu.
brutto
Usytuowana jest w strefie peryferyjnej wsi
Świdnik przy drodze wojewódzkiej nr 328
prowadzącej z Marciszowa w kierunku
Kaczorowa. Teren nieogrodzony, płaski,
częściowo podmokły, porośnięty
roślinnością trawiastą i pojedynczymi
niewielkimi samosiejkami drzew. Przy
południowo- wschodniej granicy działki
znajduje się pojedynczy słup z
przebiegającą napowietrzną linią
elektroenergetyczną. Przez teren działki
przechodzi również kablowa linia
telefoniczna. Dojazd do działki z drogi
wojewódzkiej zapewniony jest częściowo
utwardzoną drogą dojazdową urządzoną
na działce nr 385/4 oraz przez wytyczone
geodezyjnie działki nr : 385/5, 513 i
405/10.
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 12.09.2018 roku do 02.10.2018 roku. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości zgodnie z art. 34
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy cyt. wyżej, winny złożyć wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6–tygodniowym od daty wywieszenia wykazu tj. od 12.09.2018r do 23.10.2018 r.

0,1377 ha brak mzpm,

Sprawę prowadzi:
Ref. Gospodarki Gruntami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Katarzyna Kaznowska, tel. 75 741 03 67

zgodnie z decyzją
o warunkach
zabudowy działka
jest
przeznaczona
pod zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną

------------

Wójt Gminy Marciszów
dr Stefan Zawierucha

