Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 34/2015 z dnia 10 kwietnia 2015 r.

WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WADOWICE GÓRNE , PRZEZNACZONYCH DO
SPRZEDAŻY.
Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
( Dz.U z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości

Lp.

Położenie
działki

1.

Grzybów

2.

Grzybów

21

sierpnia

1997

roku

o

gospodarce

Nr działki,
Opis i przeznaczenie nieruchomości
Cena
Powierzchnia
w złotych
KW
Działka nr 45/2 o pow. 0,0205 ha stanowi ewidencyjnie grunt leśny
Nr 45/2
o pow. 0,0205 ha o użytku Ls VI z drzewostanem naturalnym jednogatunkowym sosny.
Działka położona w obszarze gminnego i prywatnych lasów w niedużej
KW
TB1M 00052025/5 odległości od zabudowy wsi, w kształcie prostokąta o szerokości
6 metrów i długości 34 m.
Nie ma miejscowego planu 620,00 zł
zagospodarowania przestrzennego, a wg. Studium uwarunkowań plus 23%
VAT
i Kierunków zagospodarowania Gminy Wadowice Górne działka jest
w terenach leśnych i zadrzewień. Działka stanie się częścią składową
nieruchomości niezabudowanej- dz. nr 34, w celu umożliwienia dostępu
do drogi publicznej

nieruchomościami

Forma zbycia

Tryb
bezprzetargowy
na polepszenie
warunków
nieruchomości
przyległej.

Działka nr 45/3 o pow. 0,0449 ha stanowi ewidencyjnie grunt leśny,
Nr 45/3
o pow. 0,0449 ha zadrzewiony i drogę o użytku LsVI, Lz-PsVI i dr z drzewostanem
Tryb
naturalnym jednogatunkowym sosny. Działka położona w obszarze
KW
bezprzetargowy
TB1M 00052025/5 gminnego i prywatnych lasów w niedużej odległości od zabudowy wsi,
1427,00 zł na polepszenie
w kształcie prostokąta o szerokości 8 metrów i długości 57 m.
warunków
plus 23%
nieruchomości
Działkę przecina w poprzek linia wysokiego napięcia. Nie ma
VAT
przyległej.
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego,
a wg. Studium uwarunkowań i Kierunków zagospodarowania Gminy
Wadowice Górne działka jest w terenach leśnych i zadrzewień. Działka
stanie się częścią składową nieruchomości niezabudowanej- dz. nr 33,
w celu umożliwienia dostępu do drogi publicznej.

Wykaz zostaje zamieszczony na okres od dnia 14 kwietnia 2015 roku do dnia 05 maja 2015 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

26 maja 2015 roku

w siedzibie

Urzędu Gminy Wadowice Górne

w godz. od 745 – 1545 .
Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

od dnia 14 marca .2015 do 05 maja .2015 r.

Wójt Gminy
Jerzy Kos

