WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z poźn.zm.) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm. ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej w Piwnicznej-Zdroju ; nr XI/86/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r.
Burmistrz Piwnicznej-Zdroju podaje do wiadomości publicznej , na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu nieruchomości Miasta i Gminy Piwniczna
Zdrój :

Lp.

Opis nieruchomości
i przeznaczenie
w planie
zagospodarowania

Forma zbycia:

0,0561

Działa niezabudowana
MN8- tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Bezprzetargowo
na poprawę warunków
zagospodarowania
nieruchomości sąsiedniej

0,0515

Działa zabudowana budynkiem
mieszkalnym
MN30- tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Miejsce położenia
nieruchomości

Obj.
Kw nr:

Numer
ewid.
działki

Powierzchnia
w ha:

Piwniczna-Zdrój

NS1M/00013436/7

4400/2

Piwniczna-Zdrój

NS1M/00032147/3

3177

1.

2.

Przetarg ustny nieograniczony

Cena
wywoławcza
w zł:
85 163,97 (brutto)
Słownie zł; osiemdziesiąt pięć
tysięcy sto sześćdziesiąt trzy 97/100
(w tym podatek VAT wg stawki 23%)
200 000,00 (brutto)
Słownie zł; dwieście tysięcy 00/100
(w tym podatek VAT wg stawki 23%)

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2* ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn.zm.), składają wniosek do dnia ……………………………2022 r.
*art. 34 ust. 1 pkt 1 -”przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu
określonego w wykazie...”
*art.34 ust.1 pkt 2 -” jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05.12.1990 r. albo jego spadkobiercą jeżeli
złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie...”
Po upływie okresu wywieszenia oraz okresu wyznaczonego do składania wniosków z tytułu uprawnień do pierwszeństwa w nabyciu , w/w nieruchomości zostaną sprzedane w
trybie określonym w wykazie.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piwnicznej-Zdroju Rynek 20 - w dniu ………………………….2022 r.
Zdjęto z tablicy ogłoszeń w dniu:............................................................2022 r.

Burmistrz Piwnicznej-Zdroju
Dariusz Chorużyk

