Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 202/2012 z dnia 20 września 2012 r.

Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( Dz.U z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WADOWICE GÓRNE , PRZEZNACZONYCH
DO SPRZEDAŻY.
Nr działki,
Powierzchnia
KW
Nr 74
o pow. 1,23 ha

Opis i przeznaczenie nieruchomości

Cena
w złotych

Forma zbycia

Lp.

Położenie
działki

1.

Przebendów

Działka stanowi ewidencyjnie grunt rolny – użytki RIVb,RV, PsIV,
PsV i Lz- PsV. Położony jest w otoczeniu gruntów rolnych pod
uprawami, w tym niektóre z uwagi na słabą bonitację gleb są
ugorowane lub zakrzaczone. Jest oddalona o około 250 metrów od
KW
TB1M 00050551/7 pojedynczych dwu siedlisk. Ma dostęp do drogi wewnętrznej gminnej
i poprzez tę drogę do drogi publicznej asfaltowej. Nie ma sieci
infrastruktury na działce. Wg. Studium Uwarunkowań i Kierunków
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działka znajduje się
w strefie rolniczej przestrzeni produkcyjnej.

15000,00 zł

Tryb
przetargowy.

Wierzchowiny

Działka stanowi ewidencyjnie w części grunt rolny RV i RVI oraz
w części las Ls IV. Położony jest w otoczeniu gruntów rolnych pod
uprawami, w tym niektóre z uwagi na słabą bonitację gleb są
TB1M 00050871/6 ugorowane oraz gruntów leśnych prywatnych. Jest oddalona o około
200 metrów od pojedynczego siedliska i około 0,5 km od działki
w trakcie zabudowy budynkiem mieszkalnym. Działka nie ma dostępu
do drogi publicznej lub ogólnie dostępnej jak również w księdze
wieczystej nie ma ujawnionego prawa przejazdu, przechodu
i przegonu na rzecz każdoczesnego właściciela działki 532.

7000,00 zł

Tryb
przetargowy

2.

Nr 532
o pow. 0,66 ha
KW

Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia

21.09.2012 roku do dnia

12 października 2012 roku. Osoby, którym przysługuje

pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami mogą składać wnioski o nabycie w/w nieruchomości w terminie do dnia 02 listopada 2012 roku w siedzibie
Urzędu Gminy Wadowice Górne w godz. od 745 – 1545 .

Wójt Gminy
Stefan Rysak

