Marciszów, dnia 22.03.2018 r.
RGiOŚ.6840.3.2018

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

JG1K/000
13728/2

Położenie
nieruchomości,
numer działki
2

Marciszów
dz. nr 267/64

Powierzchnia
nieruchomości
( ha lub m2 )
3

Przeznaczenie
nieruchomości i sposób jej
zagospodarowania

4

0,0057 ha Przeznaczona na

poprawę warunków
zagospodarowania
nieruchomości
przyległej – działki nr
267/16

Termin
rozpoczęcia
i zakończenia
budowy
5

Opis nieruchomości

6

------------ Nieruchomość gruntowa,

niezabudowana położona niedaleko
lokalnego centrum wsi przy drodze
publicznej (ul. Różana). Jest to
wąski pas gruntu o wydłużonym
kształcie, bez ogrodzenia,
porośnięty roślinnością trawiastą,
częściowo z nasadzeniami. Na
działce zlokalizowana jest gminna
sieć kanalizacyjna fi 200.

Cena
nieruchomości

7

Forma
sprzedaży
lub oddania
nieruchomości
8

Wysokość
opłat
i terminy ich
wnoszenia
9

3.110,00 zł Sprzedaż w ---------------

Warunki
zmiany ceny
nieruchomości
i wysokości
opłat
10

-----------

trybie
bezprzetargowym

Uwaga: W związku z lokalizacją gminnej sieci kanalizacyjnej na działce nr 267/64, nabywca działki będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Gminy Marciszów nieodpłatnej i
nieograniczonej czasowo służebności przesyłu polegającej na przebiegu i dostępie do istniejącej sieci kanalizacyjnej fi 200 oraz udostępnieniu terenu tej działki, w celach
technicznych tj. obsługi, wykonywania napraw, remontu lub konserwacji sieci kanalizacyjnej oraz prawa wykonywania wykopów, przekopów przez działkę nr 267/64 niezbędnych w/w
opisanych celach.

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 22.03.2018 r. do 02.05.2018 r. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 22.03.2018 r. 11.04.2018 r.
Wójt Gminy
dr Stefan Zawierucha
Sprawę prowadzi:
Ref. Gospodarki Gruntami,
Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Katarzyna Kaznowska

