Prudnik, dnia 29.10.2007r
Nr MG V- 72241-7,9,10/06
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaŜy
Burmistrz Prudnika działając na podstawie art. 35 ustęp 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261 poz. .2603 z póź. zmianami)
podaje do publicznej wiadomości, Ŝe zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XV/133//2007 z dnia 27 września 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanych
przeznaczone są do sprzedaŜy niŜej wymienione nieruchomości:
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO SPRZEDAśY W DRODZE PRZETARGU.

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej oraz
katastru
nieruchomości
1.Księga wieczysta
Kw Nr 27573
–nieruchomość
połoŜona w Prudniku
przy ulicy Soboty
oznaczona w
ewidencji gruntów
i budynków na mapie
nr 17- obręb Prudnik
– jako działka nr 22/10
– właściciel Gmina
Prudnik.

2. Księga wieczysta
Kw Nr 27573
–nieruchomość
połoŜona w Prudniku
przy ulicy Soboty,
oznaczona
w ewidencji gruntów
i budynków na mapie
nr 17- obręb Prudnik
– jako działka nr 23/10
– właściciel Gmina
Prudnik.

Powierzchnia
nieruchomoś
ci

0,0020 ha

0,0020 ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości, sposób i terminy jej zagospodarowania.

Nieruchomość gruntowa nie
zabudowana .Działka
nieuzbrojona , zlokalizowana
w terenie posiadającym dostęp
do istniejącej infrastruktury
technicznej:sieci energetycznej,
usytuowana w bezpośrednim
sąsiedztwie zespołu boksów
garaŜowych usytuowanych na
działce 7/10.Dojazd do
przedmiotowej nieruchomości
– działki gruntowej od strony
ulicy Jesionowej i Wiejskiej,
droga o nawierzchni ŜuŜlowej.
Nieruchomość wolna od
obciąŜeń.
Nieruchomość gruntowa nie
zabudowana
,.
Działka
nieuzbrojona , zlokalizowana
w terenie posiadającym dostęp
do istniejącej infrastruktury
technicznej:sieci energetycznej,
usytuowana w bezpośrednim
sąsiedztwie zespołu boksów
garaŜowych usytuowanych na
działce
15/10.Dojazd
do
przedmiotowej nieruchomości
– działki gruntowej od strony
ulicy Jesionowej i Wiejskiej,
droga o nawierzchni ŜuŜlowej.
Nieruchomość obciąŜona jest
umową uŜytkowania terenu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
teren jest ujęty na planie zagospodarowania symbolem: „B 110 KP”
„KP.” – tereny obiektów i urządzeń otwartych parkingów i garaŜy samochodów
osobowych z uzupełnieniem zielenią przeznaczony dla mieszkańców bloku, dla których
ustala się warunki zabudowy i zagospodarowania

Sposób
zbycia

sprzedaŜ

Cena
nieruchomości
w złotych
brutto

4.540,00 zł
w tym 22%
podatku Vat

Jak w punkcie 1

sprzedaŜ

4.540,00 zł
w tym 22%
podatku Vat

Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicę ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku na okres 21 dni.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 powołanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą składać
wnioski o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu, tj. do dnia 10 grudnia 2007 r. W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złoŜone lub zostaną
rozpatrzone negatywnie, w/w nieruchomości zostaną sprzedane w drodze przetargu.
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