IŚ.6840.7.12/2013

Wojaszówka 2013.07.08

Wykaz nieruchomości Gminy Wojaszówka przeznaczonych do sprzedaży.
Na podstawie art. 35 ust 1 w związku z art. 4 pkt. 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – ( Dz. U. z 2010 r.
Nr 102, poz. 651 ze zm. ) oraz art. 26 ust 1 i art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594)

Wójt Gminy Wojaszówka podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych
stanowiących własność Gminy Wojaszówka i przeznaczonych do sprzedaży.
Oznaczenie
nieruchomości
Lp.
Nr KW

1

KS1K/000
65717/5

Nr
działki

62/6

Pow.
( ha )

Opis i położenie

Ustrobna–
Działka
niezabudowana
0,0619 położona przy drodze
powiatowej JaszczewUstrobna-Bratkówka

Przeznaczenie w planie
Zagosp. Przetrz.
i studium uwarunkowań

Brak planu, sposób
zagospodarowania
Klasa gruntu- Ps V,
W studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
przestrzennego – Strefy
osadnictwa – budownictwo
wielofunkcyjne mieszkalnousługowe istn./poten.

Cena
nieruchomości
zł

7.750,00 zł brutto
( 23% podatku VAT )

Uwagi

Sprzedaż
w formie
przetargu
nieograniczonego

Osobom, 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 ( Dz. U. z 2010r. Nr 102 , poz. 651 ze zm.) mogą złożyć wniosek o nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia
wykazu tj. do dnia 12.08.2013 roku.
Dodatkowych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać na stronie wojaszowka.bip.krosoft.pl lub
w Urzędzie Gminy w Wojaszówce pokój nr 5 oraz tel. ( 0-13 ) 43-850-16 .
Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wojaszówce.
Informację o wywieszeniu niniejszego wykazu ogłasza się :
1)
2)
3)
4)

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wojaszówce
na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych
w prasie lokalnej – Nowe Podkarpacie
na stronach internetowych Urzędu Gminy w Wojaszówce

