GN. 6840.3.3.2015
GN.6840.4.1.2015

WÓJT GMINY RAWA MAZOWIECKA
działając na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (teks jednolity Dz.U. z 2014 r., poz.518)

podaje do publicznej wiadomości
WYKAZ
nieruchomości, wchodzących w skład Gminnego Zasobu Nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży.
Położenie

Numer
działki

Powierzchnia
działki
(w ha)

WAŁOWICE

640

0,17

PASIEKA
WAŁOWSKA

92/5

0,22

Oznaczenie
księgi wieczystej

Opis nieruchomości

działka położna przy drodze powiatowej o nawierzchni
LD1R/00040568/9 asfaltowej, z dostępem do energii elektrycznej, sieci
wodociągowej i sieci telekomunikacyjnej. Na gruncie
znajduje się kapliczka nie stanowiąca przedmiotu
oszacowania.
Działka stanowi pas gruntu o szerokości 5 metrów
LD1R/00010549/1 przylegający do drogi o nawierzchni asfaltowej, leżący
w skrajnej części zabudowy wsi, z dostępem do
energii elektrycznej, sieci wodociągowej i sieci
telekomunikacyjnej.

Przeznaczenie nieruchomości w
planie miejscowym
zagospodarowania przestrzennego

Cena działki
( w zł)

MRj – zabudowa zagrodowa z
mieszkaniowo- usługową
KL – ulica lokalna

31 500,00

MRj – zabudowa zagrodowa z
mieszkaniowo- usługową
RRL – rolnictwo i leśnictwo

21 000,00

•

Wykaz zostaje podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od 11 czerwca do 3 lipca 2015 roku.

•

Pierwszeństwo w nabyciu powyższych nieruchomości przysługuje:

1. osobie, której służy roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z mocy odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek
w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu
2. byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości, pozbawionemu prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r., albo jego spadkobiercom, jeżeli złożą wniosek w
terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.
W przypadku zbiegu uprawnień do pierwszeństwa, stosuje się kolejność wymienioną wyżej.
Osoby, o których mowa w punktach 1, 2 korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę podaną na
wykazie, która ustalona została w sposób określony w ustawie.
•

Dodatkowe informacje, dotyczące nieruchomości objętej wykazem, można uzyskać są w Urzędzie Gminy w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, pokój 102,
tel. 8144510 oraz na stronie internetowej http://www.rawam.ug.gov.pl/

Rawa Mazowiecka, dnia 8 czerwca 2015 r.

