Prudnik, dnia 09.06.2008r
Nr MG III- 72241-23/05
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
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, że zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Prudniku Nr XXII/226/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie zbycia nieruchomości nie zabudowanej
przeznaczona jest do sprzedaży niżej wymieniona nieruchomość:
NIERUCHOMOŚĆ PRZEZNACZONA DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU.

Oznaczenie
nieruchomości
według księgi
wieczystej oraz
katastru
nieruchomości
Księga wieczysta
Kw Nr 36109
–nieruchomość nie
zabudowana położona
w Szybowicach
oznaczona,
w ewidencji gruntów
i budynków na mapie
nr 1 - Szybowice –
jako działka nr 1175/1
– droga, właściciel
Gmina Prudnik.

Powierzchni
a
nieruchomoś
ci

0,0700ha

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości sposób i terminy jej zagospodarowania.

Nieruchomość
gruntowa nie
zabudowana,
stanowiąca drogę
śródpolną. Z uwagi na
swe usytuowanie nie
pełni funkcji drogi
publicznej. Działka
nieuzbrojona,
usytuowana w terenie
nie posiadającym
dostępu do sieci
infrastruktury
technicznej, o kształcie
prostokątnym.
Nieruchomość wolna od
obciążeń.

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik, natomiast
zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
wnioskowany obszar jest oznaczony jako „ Kompleksy użytków rolnych klas I-III, wyłączone
z zabudowy”

Sposób
zbycia

sprzedaż

Cena
nieruchomości
w złotych
brutto

2.360,00 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 21 lipca 2008 r. W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złożone lub zostaną
rozpatrzone negatywnie, nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych.
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