Znak sprawy: GNR. 6840.14.2020

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10./2021 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 11 stycznia 2021 r.

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

Opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania
przestrzennego

Forma zbycia

Cena

Działka nr 932/6
0,0204 Nieruchomość położona w Porębie w odległości ok. 400m od centrum Tryb przetarg 13 300,00 zł
brutto (w tym
Poręba
miejscowości. Bezpośrednie otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa ustny
KR1Y/00071356/9
jednorodzinna i letniskowa oraz tereny zielone i leśne. Bezpośredni dojazd do nieograniczony podatek VAT)
nieruchomości drogą publiczną o nawierzchni asfaltowej. Działka posiada
wydłużony, wieloboczny kształt, przeciętna szerokość to ok. 6m, przeciętna
długość to ok. 32m. Teren działki mocno nachylony w kierunku południowym.
Działka w dużej części użytkowana jako dojście do budynku letniskowego
zlokalizowanego na działce sąsiedniej. W południowej części utwardzone
miejsce postojowe. Schody, dojście i mury oporowe zostały wykonane
z kamienia. Pozostała część działki nieurządzona, zadrzewiona i zakrzewiona.
Przez teren działki przebiega sieć energetyczna i wodociągowa, sieć
kanalizacyjna na sąsiednich działkach, brak dostępu do sieci gazowej.
Zgodnie
z
obowiązującym
Miejscowym
Planem
Zagospodarowania
Przestrzennego wsi Poręba, uchwalonym w dniu 26.03.2014 r. - Uchwała Rady
Miejskiej w Myślenicach nr 391/XLIV/2014 przedmiotowa działka położona jest w
terenie użytków rolnych – 5ML (południowa i centralna część) tereny zabudowy
letniskowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę letniskową
oraz w mniejszym stopniu w terenie oznaczonym symbolem 34MN1 (północna
część działki) tereny zabudowy jednorodzinnej.

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 22.02.2021r.
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.

