Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 212 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 7 września 2020r.

GNR. 6840.12.2020

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego
Oznaczenie
Pow.
nieruchomości w ha
Księga wieczysta

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego

Forma zbycia

Działka nr 1446/3 0,0080 Nieruchomość zlokalizowana jest w południowo-zachodniej części miasta na Tryb przetarg
Myślenice, obr. 3
południowym stoku Plebańskiej Góry, w odległości ok. 1,7 km od centrum miasta, ustny
KR1Y/00047162/5
w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz otwartych ograniczony
terenów zielonych. Działka zlokalizowana w odległości kilku metrów od drogi
publicznej o nawierzchni asfaltowej (ul. Bergela). Urządzony dojazd
do
przedmiotowej działki, szlakiem drożnym o nawierzchni betonowej, biegnącym po
działce nr 1446/2, stanowiącej własność innych osób fizycznych. Działka posiada
wydłużony kształt – szerokość ok. 3-3,5m, długość ok. 25m. Teren lekko
nachylony w kierunku południowym. Działka zagospodarowana
i ogrodzona
wraz z działkami sąsiednimi, które użytkowane są jako jedna
nieruchomość/gospodarstwo. Na działce posadowiona niewielka część budynku
mieszkalnego jednorodzinnego położonego przy ul. Bergela 92. Ponadto część
stanowi teren biologicznie czynny, będący fragmentem przydomowego ogrodu.

Cena

3 100,00 zł
brutto
(zwolnione z
podatku vat)

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego obszaru
Osiedla Plebańska Góra w mieście Myślenice, uchwalonym w dniu 10.10.2002r.
Uchwała Rady Miejskiej w Myślenicach nr 385/XLVIII/2002 przedmiotowa
nieruchomość położona jest w terenie użytków rolnych – RP – tereny
z
podstawowym przeznaczeniem dla użytkowania rolnego z wykluczeniem
zabudowy.
UWAGA! Zgodnie z mapą osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi,
przygotowaną w ramach Systemu Osłony Przeciwosuwiskowej, przedmiotowa
działka położona jest częściowo w strefie osuwisk nieaktywnych.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać wnioski o jej nabycie w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia
wykazu, tj. do dnia …..października 2020r.
Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Myślenice na okres 21
dni, a ponadto informacja o wywieszeniu wykazu zostanie umieszczona w Gazecie Myślenickiej oraz na tablicy informacyjnej tut. Urzędu.

