GNR.6840.10.2018

Załącznik nr 1 do Zarządzenia OA.0050.184.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice z dnia 28.08.2018

Wykaz
nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------oznaczenie
nieruchomości
Kw, ewid. gruntów

pow.
w ha

opis nieruchomości i przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego

forma zbycia

Cena

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------działka nr 932/9
położona w Porębie
KR1Y/00071356/9

działka nr 930/1
działka nr 931/5
położone w Porębie
KR1Y/00074660/4

0,0096 Nieruchomość położona w Porębie w odległości ok. 500m od centrum miejscowości, ok. 10-11km od Art. 37 ust. 2 5 289,00 zł
Myślenic. Według ewidencji gruntów działka stanowi użytek RVI. Kształt działki wydłużony – długość ok.
pkt 4) uogn
brutto
23m, szerokości ok. 4m. Teren nachylony w kierunku wschodnim, częściowo porośnięty, nieurządzoną (Dz.U.2018.121 (4 300,00 zł
zielenią niską z kilkoma młodymi drzewami.
j. t. ze zm.).
netto + 23%
Brak urządzonego dojazdu do działki nr 932/9.
Działka przez- VAT)
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Poręba uchwalonym
naczona do
uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 391/XLIV/2014 z dnia 26.03.2014r., (ogłoszona w Dz. Urz. Woj. zamiany, własMał. Nr 2845 z dnia 21.05.2014r.) przedmiotowe działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem:
ność Gmina
3ML – tereny zabudowy letniskowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod zabudowę letniskową.
Myślenice.
0,0022 Nieruchomości położone w Porębie w odległości ok. 500m od centrum miejscowości, ok. 10-11km od Art. 37 ust. 2
Myślenic. Działka nr 930/1 według ewidencji gruntów stanowi użytek RVI. Kształt działki wydłużony –
pkt 4) uogn
0,0082
długość ok. 40m, szerokość ok. 0,6m. Działka wchodzi w skład drogi o nawierzchni asfaltowej, biegnącej w (Dz.U.2018.121
głównej części po działce nr 1605, stanowiącej własność Gminy Myślenice.
j. t. ze zm.).
Działka nr 931/5 według ewidencji gruntów stanowi użytek RVI. Kształt wydłużony – długość ok. 50m,
Przyjęcie
szerokość ok. 1-2m. Działka wchodzi w skład drogi o nawierzchni asfaltowej, biegnącej w głównej części po nieruchomości
działce nr 1605, stanowiącej własność Gminy Myślenice.
do zasobu
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Poręba uchwalonym
gminnego w
uchwałą Rady Miejskiej w Myślenicach nr 391/XLIV/2014 z dnia 26.03.2014r., (ogłoszona w Dz. Urz. Woj.
wyniku
Mał. Nr 2845 z dnia 21.05.2014r.) przedmiotowe działki znajdują się w terenie oznaczonym symbolem:
zamiany.
działka nr 931/5: 3ML – tereny zabudowy letniskowej z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod
zabudowę letniskową, 13KDW – drogi wewnętrzne, działka nr 930/1: 13KDW – drogi wewnętrzne.

4 200,00 zł
brutto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
9.10.2018r.
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.

